MILAN INFO 4.9.2020
I veckorna som gått har förskolebarnen tränat på bokstäverna Bb och Cc. Vi har hittat på ord som börjar på
bokstäverna, klippt ut sådant som börjar på bokstäverna, gjort uppgifter i bokstavsboken och tränat att skriva
bokstäverna .För varje bokstav diskuterar vi något djur som börjar på den bokstaven så nu blev det Bison och
colliehund. Vi har pysslat en egen penal , ritat självporträtt, byggt med klossar enligt modell ,jobbat med rim
läge riktning, siffror och sammansatta ord.
I femårsgruppen har vi spelat spel, ritat självporträtt och hållit på med lycko och jobbat med lite
pappersuppgifter.
Lilla sidan har spelat spel, pusslat,lekt och ritat.
Vi kommer att ha två större teman nu på höstterminen. Det är MAT och KROPPEN. Vi har påbörjat Tema mat
med att fundera i grupper vad som är bra mat för att vi skall må bra. Grupperna var duktiga och det kom alla
fram till att grönsaker och frukt är bra. Vi har diskuterat varför det är bra och varför det är bra att prova på
många olika grönsaker.
OBS! Kom ihåg ta med extra kläder till barnen och kolla att stövlarna finns här på dagis . Vi kommer att skicka
hem alla kläderna på fredagar då får ni se igenom om något bör sättas till i bytesväskan och vi får torka av
barnets klädhylla😊
På kommande
7.9-11.9 kommer vi att ha en studerande med oss från barnledarlinjen i Mariehamn
Tisdagen 8.9 om vädret tillåter kommer vi att ta utflykt till Katis hästar. Veckan därpå har vi tänkt oss ta en
tur och titta på kossorna i Torsholma.
Måndagen 12.10 är det dags för fotografering. Då kommer vi att åka till skolan och fotografera oss. Bifogar
info om fotograferingen.
Kläder!
Obs! Fortsättningsvis gäller det att barn som visar förkylningssymptom ska stanna hemma tills två symptomfria dagar
passerat.
Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna hemma från daghemmet i minst 14 dygn från symtomens början,
men vid behov längre så att han eller hon varit symtomfri i minst två dygn innan han eller hon återvänder till
daghemmet.
Om barnet insjuknar under dagen, flyttas barnet omedelbart till ett separat rum för att vänta på vårdnadshavaren under
tillsyn av en vuxen. Personer med symtom ska med låg tröskel söka sig till coronavirustestning.

MATLISTA

Vecka 37

Vecka 38

7.9 Ugnskorv och makaroner

14.9 Kyckling och ris

8.9 Pot- Purjosoppa

15.9 Kållåda och potatis

9.9 Gäddfärsbiffar, potatis och sås

16.9 Fisksoppa

10.9 Köttgryta, ris, kycklinggryta

17.9 Karrégryta och pasta

11.9 Låda

18.9 Köttfärslimpa, potatis och sås

