Månadsbrev augusti 2015
Hoppas att sommaren varit bra för er alla trots att temperturen inte alltid varit så hög eller
att solen ibland har lyst med sin frånvaro. Nu är det en ny termin och vi välkomnar fem
nya barn till oss. Nu känner vi att hösten börjar och ta tag i oss och vi har ett nytt tema
framför oss.
Nu har alla barnen börjat hos oss och vi är nu 15 barn i gruppen. Vi har börjat och skörda
våra grönsaker som vi har odlat i växthuset och odlingslådorna. Det har blivit tomater,
paprikor och vi har tagit upp våra rödbetor som vi ska tillaga. Vi har tittat på rödbetan hur
den ser ut och vad olika delar heter, samtidigt har barnen börjat och måla av rödbetan som
vi sedan ska hänga ute i tamburen. Men det blev inte bara en rödbeta på pappret, för med
de erfarenheter barnen hade tidigare så blev det både regn och sol på teckningen för annars
kunde det inte bli någon rödbeta ansåg de. Det stämmer ju fantastiskt bra.

Det blev både stora och små rödbetor.

Här målar vi av rödbetan.

Ur Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010)
Förskolan ska sträva efter att varje barn
Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Det är kul och hoppa studsmatta.

Nu ska vi se om vi får någon fisk.

Vårt nya tema i grön flagg är klimat och energi
De tre utvecklingsområden som vi ska arbeta med är




Uppmärksamma barnet på vädrets växlingar
Uppmärksamma barnen på olika sorters energi
Uppmärksamma barnen på hur och varför vi bör spara på energi

Det ska bli spännande att arbeta med klimat och energi och se vad vi kan göra för kul
tillsammans av det.

Övrig information






Mulle, knytte och knoppgrupperna börjar på torsdagar v 37 kl. 9-11
Vi kommer att få besök av modersmålslärare i arabiska på måndagar kl. 12-14
Höstruset går av stapeln på måndag 14 september
Fotografen kommer och tar kort på oss 29 september
Föräldramöte torsdag 1 oktober kl. 18 mer info kommer senare

Hälsningar barn och pedagoger på
vitsippan

