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Hej på er!
Hoppas att ni har haft en härlig ledighet och
fått njuta lite av snön som kom i förra
veckan. Vill återigen passa på att tacka för de
fina presenterna som vi fick på avslutningen,
stort tack!
Nu går vi in i vårterminen och barnens sista
termin i förskoleklass. I svenskan arbetar vi
vidare med sagoskogen och möter nya djur
och bokstäver. Upplever att barnen tycker att
sagoskogen är spännande att arbeta med och
det bidrar ofta till varierade samtal kring
djuren och bokstäverna. Vi arbetar mycket
med dessa typer av samtal där vi tar del av
många olika tankar och reflektioner för att
skapa ett öppet klimat i klassen vilket i sin tur
bidrar till en ökad trygghet.
I matematiken fortsätter vi följa musen
Primus och hans vänner för att lösa olika
uppdrag. I januari planerar vi att fortsätta
arbeta med geometriska objekt men också
med statistik och stapeldiagram. Vi går också
ut i naturen och undersöker vad matematik
kan vara där, så som former, mönster,
lägesord med mera.
Vi kommer också att arbeta med natur och
miljö och ta reda på hur djuren bor och lever
nu i vintertid samt hur träden ser ut och om
det skiljer sig mellan löv och barrträd.
Tänk gärna på att vädret och temperaturerna
kan variera mycket under denna tid och att
barnen har med sig ordentligt med
extrakläder samt bra skor och ytterkläder. Vi
kommer med tanke på rådande
omständigheter kring covid-19 försöka att
arbeta mycket i halvklass för att minska
trängsel under de olika momenten under
dagen så som matsal, hall och klassrum.
Barnen är sedan höstterminen vana vid att
tvätta händerna med tvål och vatten flera
gånger under skoldagen vilket vi fortsätter
med under denna termin. Hämtning och
lämning sker fortsatt vid grinden.
Skulle folkhälsomyndigheten komma med
nya rekommendationer kring hur vi ska
förhålla oss kring exempelvis
distansundervisning kontaktar vi er i ett nytt
mail.
Vi ser mycket fram emot att få möjligheten
att få upptäcka och lära tillsammans med era
barn även denna termin! Önskar er en bra och
frisk start på det nya året.

Önskar
Emelie, Jill, Linnea & Jimmy

