MILAN INFO 8.9.2016
I veckorna som gått har vi haft konst som Tema. I fredags var vi till Erica/Ege T Hantverk och tryckte
fina dukar. Barnen var jätteduktiga och tyckte att det var riktigt kul. Ett stort TACK till dig Erica!
Vi besökte idrottshallen för fotografering i måndags. Alla barnen ställde upp på självporträtt och de
som har syskon tog syskonfoto .
Nu från höstterminen är femårsgruppen med i förskolan två dagar i veckan .Förskolebarnet och
femårsgruppen har de senaste veckorna gjort bl.a följande. Barnen har fått material, designat egen
penal, fått bok där vi jobbat med bl. a att måla de bokstäver som finns i sitt namn och skriva sitt
namn, måla bilder,göra klippövningar, räknat,pratat former( kvadrat,cirkel,rektangel,triangel.Likheter
och olikheter och om olika människor,ritat magnettavla i krympplattor
Vi upptäckte en bärfis på golvet så då blev det förstås lite fakta om den. Vi har lekt Apleken och så
har vi sjungit följande sånger Hemma på vår gård, cyklande elefanten och två nya sånger tvätta
händerna och tvätta bort all smuts. Barnen har lyssnat på många sagor.
Förskolbarnet fick sin andra bok Tänk och räkna och har börjat jobba i den med likheter och
olikheter
De yngsta barnen ( 1-4 åringarna) har sjungit bl. a Petter slår med en hammare, Lilla snigel akta
dig,Jag bor på en bondgård, Här sitter vi och ror med lite sagotema till , Titta hitåt nu alla och en ny
sång tvätta tvätta liten hand.Vi har börjat jobba med läromedlet STEGEN och funderat hur vi
välkomnar ett nytt barn. En snigel (handdocka ) har flyttat in till Milan. Barnen har målat, fixat ormar
av stora nabbipärlor och lyssnat på många sagoböcker.

Kati kompledig tisdagen 13.9 och på föreståndarträff till Mariehamn 14.9.Sonja
vikarierar båda dagarna
Vecka 37

Vecka 38

Måndag 12.9 Maletköttsås och makaroner

Måndag 19.9 Korvsås och spagetti

Tisdag 13.9 Minestronesoppa

Tisdag 20.9 Kyckling och ris

Onsdag 14.9 Fisk och potatismos

Onsdag 21.9 Köttfärslåda

Torsdag 15.9 Skinkfrestelse

Torsdag 22.9 Fisk och potatis

Fredag 16.9 Köttgryta och ris

Fredag 23.9 Soppa

Tema från vecka 37 Barn i andra länder

