Månadsbrev avdelning 6
Mars 2019
Vi har pratat om att mars är en månad då man sår olika fröer och barnen har fått så tagetes
som vi nu följer. Barnen har då fått vetskap om allt som behövs för att det ska bli en blomma
till slut. Barnen har fått hälla jord i en kruka, lägga i fröer, lägga på jord över fröerna och
vattna. Sedan fick vi lägga plast över krukorna och göra hål så att det blir fuktigt och vi har
ställt alla krukorna i solen för det behöver också blommorna för att kunna växa. Vi har även
planterat krasse och smakat på det.
Barnen födda 2013 har varit på tre besök hos Bror Hjorts hus och där fick de prova på att
måla med kol och blockfärger och de har även fått göra en lerfigur som de sedan har fått
måla. Barnen har även fått lära sig färglära och då pratade vår guide på Bror Hjort om
signalfärger och om hur man blandar olika färger för att få nya färger.
Nu har våren kommit och barnen har lekt i sandlådan och grävt och bakat kakor och gjort en
stor hög så att de kan ta sig till himmelen. Cyklarna har kommit fram och barnen leker
kurragömma och olika rollekar.
Inne fortsätter arbetet och flera av de äldre barnen har börjat arbetat med addition. En del
barn arbetar med att lära sig bokstäver och några har börjat ljuda olika ord och bygga ord
med stora rörliga alfabetet. Barnen arbetar med våra kartpussel över världsdelarna och de
övar på att knäppa knappar och öppna och stänga dragkedjeramen. Det bidrar till att barnen
blir självständiga och klarar av att ta på och ta av sig sina kläder.
I ateljén har barnen börjat trycka vårblommor med petflaskor som vi har satt upp inne på
avdelningen.
Vi har haft gemensam sångsamling tillsammans med de andra avdelningarna och det var
avdelning 5 som höll i den denna gång. Vi sjöng vårsånger: Kycklingen Gullefjun, Vår på
Saltkråkan, Blåsippan ute i backarna står.
Under april månad kommer vi att ha utvecklingssamtal.
Vi vill påminna er om att vi stänger förskolan kl.12.00 torsdagen den 18 april och tisdagen
den 31 april.
Med vänlig hälsning
Marie, Marianne, Mikaela och Tessa

