MILAN INFO 26.9.2016
Nu har dagisfotona kommit . Hoppas alla är nöjda med fotona. Om det är någon som vill skicka
tillbaka foton så vill jag att ni lämnar in dem till Milan så fort som möjligt så får jag skicka dem vidare.
Om det är någon som är missnöjd med fotona så ordnas det omfotografering Drop In på Gefoto
(Torggatan 10) 7.10 & 11.11 kl. 14-17.
Under veckorna som gått har vi startat temat Barn i andra länder och vi har berättat för barnen att vi
kommer att få ett nytt barn till Milan. En pojke som snart blir två år. Familjen kommer tillsammans
med tolk och flyktingsamordnaren Jonna Kevin att göra sitt första besök till Milan på eftermiddagen
fredagen 7.10. Den nya killen börjar troligtvis inskolning någon gång vecka 41 ( så det blir så
småningom 9 barn vid Milan.
Femårsgruppen och förskolbarnet har tillsammans spelat spel, lekt Apleken, diskuterat hur vi kan
välkomna ett nytt barn till dagis, jobbat i boken Kul för förskoleklassen, haft miniröris och sjungit.
Barnen har bildat en egen sånggrupp och bestämt att den skall heta svarta rock katterna. Svarta Rock
katterna uppträdde sin första gång för Anki i köket....så småningom skall det nog bli större
publik.Svarta Rock katterna har bl a sjungit Tvätta bort all smuts ( Melodi: jag vill vara din
Margareta) och Bassiluskan Bassiluskan ( Melodi:Björnen sover). Barnen har lagat egna påhittade
konstverk, målat och ritat och lyssnat på saga och svarat på gåtor.
De två dagarna när förskolbarnet har varit ensam uppe i förskolan har vi satsat på
matematikförberedande uppgifter och spelat spel.
De yngsta barnen ( 1-4 åringarna) har sjungit bl. a Petter slår med en hammare,,Jag bor på en
bondgård, Här sitter vi och ror och när vi sjunger den sången hittar vi på allt möjligt t.ex att vi
kommer till en ö tar en simtur osv. tvätta tvätta liten hand.Barnen har lekt,modellerat, målat med
vattenfärg och lyssnat på många sagor.
Vecka 39

Vecka 40

Måndag 26.9 Skinksås och makaroner

Måndag 3.10 Kycklinggryta och ris

Tisdag 27.9 Kycklingklubbor,ris och sås

Tisdag 4.10 Tacos och Tortilla

Onsdag 28.9 Köttgryta och potatis

Onsdag 5.10 Potatis och purjosoppa

Torsdag 29.9 Fiskbiffar,potatis,sås

Torsdag 6.10 Ugnsfisk och potatis

Fredag 30.9 Soppa

Fredag 7.10 Soppa

