Verksamhetsberättelse våren 2015
Vintern kom och gick i omgångar. När den väl blev kvar en stund passade vi på att
vara ute och njuta. Härligt med mycket snö och dagarna gick åt att åka en massa
pulka madrass och stjärtlapp i backen bredvid förskolan. Det byggdes en del
snögubbar också och snögrottor. Många fick heta Olof. Vi välkomnade två nya
kompisar i februari,… och …..

Traditioner
Förskolans traditioner vi fortsatt med:
Alla hjärtans dag: Fick barnen skriva små hälsningar till varandra på hemmagjorda
kort. Anki skapade ett stort hjärta där vi tillsammans kom på en massa sätt på hur
man är en bra kompis. Hjärtat hängde sedan i hallen och alla kunde se dessa fraser
vid lämningar och hämtningar.
Fettisdagen: Mimi hade förberett med semlebullar till mellis. De fick barnen fylla
med sylt, grädde och florsocker som de själva ville.
Våffeldagen: Mimi hade gjort en massa våffelsmet och Annika gräddade våfflor
framför alla under mellis och barnen fick önska hur mycket sylt och grädde de ville
ha på sina våfflor.
Påsken: Vi dekorerade påskris med fjädrar ute på gården och alla barn som ville fick
klä ut sig till påskkärringar. Vi åt god påsklunch med en massa ägg. Mellanmålet
levererades i stora påskägg, de var fyllda med smarriga mackor. Vi påskpysslade med
kort och annat vårlikt. Några av barnen målade trääggkoppar som de sedan fick ta
hem.
Föräldrafika hade vi i april och då bjöd vi på småkakor som alla barnen hade varit
med och bakat. Det var smördeg i smak av choklad och vanilj. De dekorerades med
strössel i olika färger, silverkulor och sylt.
Valborgsmässoafton firade vi som vi gjort de senaste åren: Vi samlade ”ved” till
vår majbrasa. Det här året hittade vi många stora pinnar och grenar. Det blev en
härlig brasa på valborg då barnen målade den i eldiga färger. Innan mellis sjöng vi
vårsånger runt brasan och dansade ringdanser.
Förskolans dag firades i förskott och gick till Upplands Väsby och Annikas
trädgård. Där grillade vi hamburgare och lekte i lekstugan och gungade. Vi plockade
med oss rabarber hem till förskolan. De använde vi på sedan den rätta dagen och
bakade paj med, smarrigt mellis. På förmiddagen ordnade Alex och Annika en massa
roliga stationer, där det kastades ärtpåsar, blåstes såpbubblor, bollades och hoppades
säck. Vi avslutade sedan innan lunchen med dans och Elefantlopp.
Sommaravslutning där vi bjöd på sång och gott fika. Vi uppmärksammade också
våra fem kompisar …, …., …..,…. och ….. som börjar skolan till hösten.
Midsommar planerar vi att fira på sedvanligt sätt genom att plocka blommor och klä
vår midsommarstång med dem. Vi kommer att sjunga och dansa runt stången och till
lunch äter vi traditionell midsommarmat.

Utflyktsdagar
I mitten på april började vi med våra utflyktsdagar. Vi åkte till Bandängens Parklek
som första utflyktsmål, där djuren lockade mest. Sedan följde en rad olika utflyktsmål
och när vi var varma i kläderna blev det både Oppundaparken, Olympiaparken
Flygplansparken och Skansen. Det är roligt att åka iväg med barngruppen, de är
positiva och bär gladeligen sin ryggsäck. Även de allra minsta promenerar långa
sträckor med gott humör. I varje barn syns en tydlig utveckling i ansvarstagande och i
att plocka upp och ner sin matsäck. Att åka lokaltrafik fungerar mycket bra, barnen är
vana vid att hålla ihop gruppen och lyssna på regler vid på och avstigningar.

Födelsedagar
Födelsedagar har vi firat som de senaste terminerna genom att barnen har fått bära en
krans, haft flaggan vid sin sida och berätta om sin dag. Vi har sjungit "ja må hen leva"
och födelsedagsbarnet har fått ett grattiskort med den aktuella siffran för deras nya
ålder. Det är roligt att se hur mycket barnen uppskattar att bli firade på detta sätt.

Våra grupper
Mitt i naturen- med Annika och Anki
Annika och Anki har haft de 12 äldsta barnen. De har fortsatt arbetet med bokstäver
och Anki har med de äldsta gjort Alfabetsböcker där de fått rita och skriva saker som
börjar på en viss bokstav. Gruppen har också arbetat med ett omfattande projekt om
fåglar och undervisningen har till stor del skett utomhus. De har gått på fågelskådare
promenader och skapat egna fågelböcker där de berättat både med bild och bokstäver
om olika slags fåglar. Ute i skogen har vi haft luppar, kikare och ritmateriel med oss.

Lek och lär- med Jessica och Alexander
Jessica och Alex har haft lek o lär gruppen med de sex yngsta barnen. Vi har
medvetet planerat in få och återkommande aktiviteter i veckan.
Skapandedagens syfte var att erbjuda barnen möjligheter till att utveckla sin fantasi
och kreativitet. Detta uppnåddes genom att ge barnen tillfällen där olika material
användes och möten med de olika uttrycksformerna, bild och skulptering. Denna
termin har vi dock koncentrerat oss på att varje barn arbetar enskilt och får pröva sig
fram. Förra terminen var det ett längre projekt där gruppen gemensamt skapade ett
konstverk med hjälp av olika tekniker.
Kattgympans huvudsakliga syfte var att barnen tränade sin grovmotorik och då främst
genom grundrörelserna. Jessica har dock lagt en extra tyngdpunkt på matematiska begrepp som t.ex. lägesord, antal och jämförelseord. Barnen har även i samband med att
de blivit målade till katter framför spegeln fått göra olika munmotoriska övningar
som t.ex. rynka ihop hela ansiktet som ett russin, le så brett de bara kan etc.

