Månadsbrev mars 2016
En månad går fort och tittar man i backspegeln så ser man att vi har hunnit med mycket
aktiviteter både ute och inne. Dagarna har blivit ljusare och varmare och snart så kommer
de vackra vårblommorna upp och en förväntan på en härlig vår.
I början av mars anordnade vi årets vasalopp nära högagärdebacken . Barnen fick gå eller
springa en slinga i närheten av backen, och matkontroller fanns som på det riktiga
vasaloppet. Vitsippan hade bakat bullar och en annan avd. tog med saft. Sedan blev det tid
till att åka stjärtlapp i backen , det fanns även längdskidor som man kunde pröva på,
Middagen bestod av korv och bröd och chokladmjölk som tillreddes på plats. En underbar
dag med vackert väder.

Vi har även varit på gymnastik denna månad till barnens förtjusning (tyvärr endast 2 ggr per
termin )

I mitten av mars startade vi upp våra utegrupper Knopp-Knytte och Mullegrupper. Där får
barnen lära sig om djur och natur, allemansrätten m.m. Ibland får barnen besök i skogen av
någon figur såsom Mulle Knytte eller Knopp.

Vårt tema är ju Klimat och Energi, där har vi pratat med barnen om varifrån vår energi
kommer ifrån : solen-vinden-vattnet, har även nämnt att det finns kärnkraftverk. Barnen har
gått runt på avd. och tittat på vilka saker som behöver ström för att fungera och märkt ut
dem med klisterlappar. Vitsippebarnen fick en hemuppgift : hur många lampor har ni
hemma.På natur och Miljöförskolan uppmärksammade vi Earth Hour en hel dag .Vi använde
ingen el, lunchen tillagade vi ute på vår eldstad, frukost och mellanmål bestod av fil eller
annan kall mat. Barnen tyckte det var mysigt.
På skärtorsdagen anordnade vi påsklekar gemensamt för hela förskolan ( de som ville fick klä
ut sig till påskkärringar och påskgubbar ) . Vi hade fem olika stationer .
Sätta svans på katten med förbundna ögon
Blåsa fjädrar
Blåsa bubblor med sugrör i kaffekittel
Hitta påskägg
Hinderbana med kvast

Ur läroplanen för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010)
Förskolan ska sträva efter att varje barn
”Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för anda kulturer,”

Övrig information





6-åringarna går på barnopera ”trollflöjten” 21 april
Skräpplockarvecka v17
Drop –in fika på vitsippan 3 maj
Vi firar förskolans dag 19 maj

Hälsningar barn och pedagoger på vitsippan

