Avdelning 5 månadsbrev, mars
Äntligen VÅR! Barnen har sjungit om våren, om tussilagon, om blåsippor (som vi inte ännu
har sett!) och vide som fortfarande sover. Glädjen var stor när de fick höra att vi skulle äta
mellanmål ute. När de vuxna förklarade att alla vrider klockorna framåt och börjar med
sommartid, blev det ett litet missförstånd. Barnen trodde att sommaren kom just då. Vi blir
nog lurade flera gånger med vädret ty ”än är det vinter kvar säger mor…”.
Under mars har vi tittat extra noga på naturen ute och inne. Vi har gjort promenader i
närområdet med tanke på att hitta vårtecken. På gården har barnen krattat gamla löv från
blomsterrabatten för att hjälpa våra vårblommor att hitta ljuset. Barnen har sopat grus från
gångarna och gått flera vändor till komposten med fjolårets löv, blad och kvistar. Ett barn
uttryckte ”Nu ska jag till återvinningen” när han gick med skottkärran till komposten.
I klassrummet har vi ägnat oss till naturvetenskapliga experiment.
Den första gällde tre vita tulpaner. Barnen undersökte vad som
händer om man har vita tulpaner i olikt färgade vatten. Barnen
mätte att alla tre vaser fick lika mycket vatten, i samma temperatur,
de placerades vid samma fönster bredvid varandra men skillnaden
var att en vas fick blå hushållsfärg, en grön och den sista gul.
Barnen var ivriga att snabbt kunna se om det händer något. Efter ett
par dagar konstaterades: Blå färg vann, gul färg ”förlorade” i tävlingen, som barnen uttryckte
det och grön färg fick också en blå tulpan. Det tyckte barnen var mycket märkligt. Då tog vi
reda på hur man fick grön färg. Eftersom grönt får man när man blandar blå och gul färg
tillsammans, och gul hade redan ”förlorat”, blev det solklart för alla: Blå är bäst!
Upptäckarglädjen har gått vidare. Vårt nyaste experiment gäller: Vilken gror först. Vi har
odlat 4 vita bönor, 4 svarta bönor och 4 gröna (mungbönor) i en ask av plast. Barnen är ofta
vid asken och undrar om det redan gror. Ingenting har hänt (!). Ett barn undrade vilken färg
ska växten ha. Blå?
I samlingen har vi odlat Stor Tagetes Moonlight. Våra engelsktalande barn har
översatt Moonlight till Månsken. Nu håller alla tummarna att vi får se
månskensblomma - mitt på dagen. ”Den som väntar på något gott väntar aldrig
för länge.”
Vi är glada att Kristoffer är tillbaka från föräldraledigheten. Linus ser vi också då och då på
gården för att han arbetar nu på avdelning 4. Julia arbetar i stället för Ann-Britt tills hon är
tillbaka.
Vårsolen värmer oss i klassrummet. Flera barn har börjat skriva bokstäver. De blivande
skolbarnen har skapat skulpturer av brun lera i klassrummet. De har blivit inspirerade av Bror
Hjorth och hans konst. De blivande skolbarnen gör ett sista besök på Bror Hjorths Hus den
23/4 då de kommer att se en utställning om barnboksillustratören Kitty Growther.
Det är dags att kolla barnens vårgarderob. Många har vuxit under vintern.
Viktiga datum:
På Skärtorsdag den 18 april, stänger förskolan klockan klockan 12.00.
Tisdag den 30 april, på Valborgsmässoafton, stänger förskolan klockan 12.00.
Tisdag den 11 juni klockan 14.30 är det sommaravslutning. Boka datumet redan nu.
Trevliga vår-hälsningar från Ann-Britt, Francesca, Kristoffer, Ninni och Orvokki

