Månadsbrev avdelning 6
November 2018
Nu är vintern på gång och det märker vi när det är frost på marken och kallt i luften. Barnen
leker rollekar ute och ofta är det mamma, pappa och barn, fler och fler barn lär sig att gunga,
barnen har hjälpt till att sopa ihop bladen och lagt i komposten.
Vi hade teater Essence på besök som gav föreställningen ”Spindeln och flugan”. Teatern
handlade om olika djur som ville hämta hem elden och deras äventyr för att få hem elden till
sina kamrater. Kråkan blev bränd när den hämtade elden och det är därför den är svart och
fler olika djur försökte och den som lyckades var gammelspindeln. Efteråt fick barnen se alla
olika instrument som det spelades på under föreställningen.
Inne arbetar barnen på med olika material. Just nu övas det på bokstäver och siffror. En del
har börjat ljuda och läser kortare ord. Några barn arbetar med böcker där man lär sig vad de
olika kroppsdelarna heter på t.ex. en fisk och även vad de olika delarna heter på växter som
blomma och träd. Många arbetar med våra kartpussel där pusselbitarna är världsdelar eller
länder. Barnen ritar av länderna och skriver vad de heter. Det övas praktiskt på att dra upp
dragkedjor på dragkedjeramen och knäppa knappar på knappramen. Barnen repeterar det
som de har blivit visade och blir skickligare och skickligare.
Alla barn födda 2013 var iväg på teatern ”Nollan och de andra”. Den handlade om sifforna
och att nollan betyder ingenting om den är först men om den är placerad bakom en siffra då
blir den viktig istället.
Vi har haft sångsamling tillsammans med barnen från de andra avdelningarna och vi sjöng
bl.a. Björnen sover, Fem fina fåglar och Var bor du lilla råtta? Nästa gång är det vi som ska
hålla i storsångsamlingen och då blir det julsånger.
Nu när advent och jul närmar sig har barnen börjat göra julpyssel som vi hänger upp inne på
avdelningen. Gå gärna in på Unikum och se bilderna vi har lagt ut från barnens pyssel. Vi har
pyntat med en liten julgran och andra julsaker inne på avdelningen och på en samling
ändrade vi om i vårt årstidshus där det nu har blivit ett vinterlandskap med snö och en
tomte. På samlingarna har vi även börjat öva sångerna till Lucia.
Lucia firar vi torsdagen den 13 december kl.14.30 inne på avdelning 6. Välkomna!
Med vänlig hälsning
Marie, Marianne, Mikaela och Tessa

