Månadsbrev December 2014- Januari 2015
December månad rusade förbi i full fart förmodligen för att vi hade så mycket
roligt att göra och kanske också för att den var full av helgdagar. Det är alltid
lika roligt med alla förberedelser inför jul och tillsammans gjorde vi många
olika saker.
Varje dag hade vi adventssamling då vi öppnade vår tomteburk. Det var spännande
att se vad det kunde vara i den ”just idag”.
Några av sakerna vi gjorde var





Pyssel, vi gjorde änglar, ljuslyktor och julkort
Vi var på teater ”Mamma mu läser”
Gympa i ljungaskolans idrottshall
Vi bakade lussekatter
Det är härligt att få jobba
med den mjuka degen. Det
krävs koncentration för att få
till snurren på rätt håll så att
det blir en lussekatt. Här får
vi också träna på vår
finmotorik.



Tomtespårning i skogen
En dag var vi i skogen och hade
tomtespårning. Tillsammans två
och två fick barnen leta efter
tomtar som vi hängt upp. På ett
papper fick de sen sätta kryss och
räkna hur många tomtar de hade
sett. Vi den sista tomten fanns det
också en skattkista med
godistomtar som vi smaskade på.
Tillsammans tränar vi på både
samarbete och matematik.





Vi gjorde julgodis både till oss och fåglarna
Luciakväll
Vi gjorde pepparkakshus
Ur läroplan för förskolan Lpfö 98
Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur
och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.

Efter en lång ledighet så var det ganska skönt att vara tillbaka i alla rutiner igen
och med januari så kom också vintern så smått. Äntligen har vi fått lite snö
som vi kan ha roligt med.
Vi har passat på att vara ute och njuta av snön och att det inte har varit så kallt.
Pulkorna och stjärtlapparna har vi plockat fram och vi har åkt ute på vår gård. En dag
gick vi till tandläkarbacken och hade kul!

Tjugondedag knut så skulle ju julen ut! Då samlades alla barn på gården och vi
dansade runt vår julgran som vi haft ute. Jättekul att dansa tillsammans och vad
snopna vi blev när tomten kom och gav oss en påse med frukt och pepparkaka.
MUMS!
Vi har också pratat om sopsortering på samlingen. Vecka 4 var det vår tur att gå till
återvinningsstationen och vi pratade om vilka olika sorters skräp man kan slänga där.
En del barn har också klippt ut förpackningar från tidningar och i byggrummet har vi
plastfickor som vi sorterar dessa i.

Övrig information




Vecka 8 kommer det en praoelev till oss
Ett barn har slutat och ett nytt barn har börjat hos oss. Vi är 15 barn i gruppen
Vecka 7 är det sportlov. Barn med allmän förskola är då lediga.

Snöiga hälsningar barn och pedagoger på Vitsippan

