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Hej! Vilka framsteg vi gör just nu i vår språkträning, barnen tränar flitigt på
praxisljuden och rim. Våra rimramsor där barnen får bestämma rörelserna till är
som en hel bok nu och sitter i barnens pärmar. Vi bygger nya ord varje dag och
läser så ofta tillsammans så ofta vi bara kan. Ann-Charlotte är i full färd med att
kartlägga alla barn i FA för få mer kunskap om vilka förmågor som finns i FA och
hur vi kan utveckla såväl individ som grupp på bästa sätt.
I går torsdag var en klasskamrat på besök i skolan till allas glädje, han har varit
hemma och även på sjukhus en tid. Vi alla blev så oerhört glada när han kom på
besök, vilket vi firade med glass.
Skogen gick vi inte till den här veckan eftersom att vi så gärna ville umgås med
Vincent i stället. Skogsbesöket kommer att få vänta till v 43 för nästa vecka göra
vi lite annat. Vilken tur att vi hann titta på de vackra träden i naturen förra veckan
så vi visste hur vi skulle kunna måla fina höstträd. Titta gärna in i klassrummet
på de vackra höstträden som vi målat med olika tekniker, pensel, svamp, riva
remsor och limma, fylla i konturer och måla med tops.
TEMA teknik kommer vi att arbeta med en tid framöver och nästa vecka har vi upptakt med detta tema. På
tisdag är Månarna med Ann-Charlotte vid lekplatsen Skeppet, där de träffar en lärare från naturskolan som lär
dem om fart, friktion och tyngdkraft. På torsdag är det Solarnas tur. Kläder efter väder!
Äventyrspedagogik är Solarna på samtidigt som Månarna är vid Skeppet, med kläder efter väder!
Musiklek och bibliotek är aktiviteter som vi ägnar oss även nästa fredag, Solarna tar
med sig utläst bok nästa vecka.
Mamma Mu och kråkan ville återigen följa med någon hem idag fredag och de får de
självklart göra…
Idrott är det på måndag, Jonas och Ann-Charlotte gör en hinderbana tillsammans med barnen, Tove planerar
fritidsverksamheten då.
Simskolan åker vi till på onsdag igen, FA har visat sina fina sidor även under denna veckas simskola, de är
fantastiska!
Det finns nu en blogg som ni kan kika in på om ni vill och har lust. Den är fortfarande lite ringrostig men
förhoppningsvis blir den mer levande med tiden. Välkommen att kika in!
http://blogg.enkoping.se/forskoleklassbergvreten/
MÅNDAG: Idrott - ta med ombyte och handduk.
TISDAG: Äventyrspedagogik – Solar, TEMA teknik - Månar
ONSDAG: Simskola – ta med badkläder.
TORSDAG: TEMA teknik - Solar, Jobbdag - Månar
FREDAG: Musiklek, Bibliotek - Solar
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