Månadsbrev september, avdelning 1 och 2.

Hej!
Hösten har börjat visa sig och den ger möjlighet för barnen att kratta, plocka och samla fallna löv.

Vi vill ta vara på den ljusa hösten så länge som möjligt genom att vara ute så länge som möjligt.
Barnen får möjlighet till lek och aktiviteter samtidigt som det blir mer motoriska utmaningar med
ytterkläder på. Vi ber er att se över barnens ytterkläder, överdragsbyxor, regnkläder, mössa, samt
vantar som är både varma och lätta att ta på för barnet. Märk barnens kläder med namn. Tisdagar är
fortfarande vår utedag och ibland är vi ute hela eftermiddagarna, ända till stängning.
De typiska hösttecknen ger tema ”Hösten” till samlingarna. Genom att titta ut genom fönstret och på
foton vi tagit från utevistelserna kan vi prata om vad vi ser och sett, upplever och minns. Vi har även
under samlingarna övat på sångerna för Storsjung som vi hade nu sista fredagen i september
tillsammans med övriga avdelningar här i verksamheten. Vi var musikledarna för Storsjunget för de
var vi som valt sångerna! Toppennöjda dirigenter och barnens favorit var definitivt sången Masken!
”Ingen tycker om mig ingen vill ha mig för jag äter mask. Långa och slibbiga, korta och klibbiga ligger
dom i min ask.”
”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka
kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande,
men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” (Läroplan för förskolan, Lpfö 98, rev. 2016).

Barnen har träffat på maskar när det har rensats ogräs i våra rabatter, några av baren har även känt
och velat hålla i masken. Att barnen får se löven falla ute, kratta, plocka och samla ihop har gjort att
de även kan få skapa i hösten. Aktiviteten limövningen inne har blivit en möjlighet till att göra en
ljuslykta för höstmörkret.

PS. glöm inte föräldramötet torsdagen den 18 oktober 2018 klockan 18.30-20.00. Välkomna!
Med vänliga hälsningar Anu, Ida, Viktoria, Johanna, Nathalie och Priti .

