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Tranbärets månadsbrev Mars
Nemen oj nu har det redan sprungit förbi en månad till. Under mars månad har vi hunnit
med mycket, bland annat har vi åkt Vasaloppet, uppmärksammat Nouruz, haft drop-in
fika och påskfirande. Mitt i allt är en sak säkert, våren är här!!

Vasaloppet
När det är Vasaloppet i Sälen/Mora har även vi på förskolan ett
Vasalopp. Det är en tradition som vi på Natur- och Miljöförskolan
har varje år. Vilket otroligt härligt väder vi hade!

Läroplanen (98, rev. 10) skriver att barn ska få möjlighet att känna
delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer.
Det börjar med att alla avdelningar går tillsammans till
Högagärdebacken. När vi kommer dit har vi gemensam uppvärmning,
för att mjuka upp kroppen. Därefter får vi våra nummerlappar
och samlas vi vid startlinjen. När loppet börjat gäller det att
satsa all sin energi, och följa skyltarna runt banan. De olika
platserna under loppets gång har namn från det riktiga
Vasaloppet.
Halvvägs finns ett saft- och bullstopp, för de som vill ha. När alla kommit i mål samlas vi
för medaljutdelning. Sedan är det dags för lunch, kokt korv med bröd och varm choklad.
Detta njuter vi av tillsammans nedanför backen. Efteråt finns det möjlighet för barnen
att antingen åka stjärtlapp eller skidor.

Läroplanen (98, rev.10) skriver att förskolan ska
sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik,
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och
sitt välbefinnande.
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Grön Flagg – Nouruz
I enlighet med vårt tredje Grön Flagg mål, att uppmärksamma barnen på likheter
och olikheter i olika länder, har vi firat Nouruz. Det är det persiska nyåret och
firades i år den 21 mars. Nouruz firas i 18 dagar och börjar med eldfesten (nyårsafton).
Då tänder man brasor och hoppar över dem, vi har sagt till barnen att man hoppar
bredvid. Under tiden sjunger man en ramsa som går såhär: Zardi-ye man az to, sorkhi-ye

toa z man. Denna har vi testat att sjunga och den handlar om att elden ska ge en dess
värme och färg och skydda mot en mot ont.
Sedan är det dags att sätta upp ett bord eller en matta med
nyårsdukningen, där 13 saker ska vara med, bl.a. målade ägg och
en guldfisk i en skål. På nyårsdagen samlas man hos de äldre och
äter fisk med ris som är färgat grönt av olika kryddor. Det sägs
att det nya året börjat när guldfisken står stilla ett ögonblick i
sin skål. Barnen har fått måla pappersägg som vi sedan har satt
ihop till en bild gemensamt. Om ni vill veta mer är ni välkomna att
läsa, det finns det uppsatt vid vårt Grön Flagg mål.

Rocka sockorna!
Fredagen den 20 mars rockade fröknar och barn
sockorna på Tranbäret! Rocka sockorna är ett
evenemang som spridit sig i hela Sverige, och
handlar om rätten att få vara sig själv. Genom
att ha olika sockor deltog vi i projekt Rocka
sockorna, för att visa att annorlunda är bra och
att annorlunda är roligt.

Språk
Vi har hunnit gå till bibilioteket flera gånger denna månad. Det
är extra roligt då vi märker att barnen leker mycket med
språket. De rimmar, böjer ord och testar sig fram med
bokstäverna på olika sätt. Inne på Tranbäret har vi bland annat
satt upp ord och magnetbokstäver på kylskåpet för att
uppmuntra barnens språkintresse. Läroplanen (98, rev. 10)

förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns
språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets
nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.
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Skogsgrupperna
v. 12 startade vi våra Friluftsfrämjande grupper,
Miniknopparna, Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle.
Dessa grupper är på torsdagar mellan kl. 9:00 – 11:00. Barnen uppskattar detta
mycket och vi ser fram emot vad som kommer hända i de olika grupperna
framöver. Dokumentationer kring detta kommer sättas upp på våra anslagstavlor
på gården samt genom barnens eget berättande.

Drop-in fika
Den 25 mars hade vi drop-in fika på Tranbäret. Det var roligt att så många kunde
komma och vi hoppas att ni tyckte det var lika roligt som vi! Vi hoppas att de varma
våfflorna värmde i den stundande vårvinden. Vi märkte att det aktiva akvariespelet var
uppskattat av barnen och detta kommer vi experimentera vidare med.

Födelsedagar
Grattis Alvin som har fyllt 5 år!
Grattis Jad som har fyllt 5 år!

Aktiviteter efter lunch
Påsken närmar sig mer och mer, så vi har börjat med
påsk skapande. Barnen är i full gång och testar sig fram
mellan olika tekniker. Nästa vecka får ni börja se vad de
olika sakerna blir.
Just nu konstruerar barnen mycket med byggmaterial.
Det blir många olika häftiga byggen i både stort och
smått med olika material.

Läroplanen (98, rev. 10) skriver att förskolan
ska sträva efter att varje barn
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och
konstruera med hjälp av olika tekniker,
material och redskap.

