Nyheter från NK gruppen-veckan 15!
Trots det ostabila vädret så var veckan mycket spännande. Vi upplevde att barnen
deltog med lust och glädje i de planerade aktiviteterna i Haga parken.
Skräpplockardagen
I måndags så gick vi till det första fältet i Haga parken och tog med oss stora plastpåsar
och handskar. Tillsammans lyckades vi plocka upp fyra, stora plastpåsar skräp. Barnen
undrade varför det fanns så mycket skräp här. Vi pratade om varför det var viktigt att
inte skräpa ner i naturen.
Barnens funderingar kring detta:
 djuren kan skada sig
 djuren blir sjuka när de äter skräp
 man kan skära sig på glas bitar
 blommor kan inte växa
Projekt dagar
Vi fortsatte jobba med fåglar och blommor i projektgrupper. Barnen undersökte och
funderade över fåglarnas olika kroppsdelar. De använde sig av inspirations bilder från
fågelboken och skissade sedan sina tolkningar. En annan grupp pratade om
var de trodde man kunde hitta ett fågelbo. De hittade något i ett träd som
de trodde såg ut som ett fågelbo. Gruppen som jobbade med blommor
målade sina egna tolkningar av blåsippor och vitsippor.
Gemensamma lekar
I torsdags var det dags för gemensamma lekar. En av pedagogerna deltog i en
pedagogisk friluftskurs och lärde oss nya, roliga utelekar. Vi upplevde att barnen tyckte
om dem och hade det roligt tillsammans.
Stor mötet
På stor mötet fick barnen möjlighet att dela med sig av sina tankar om den veckan som
hade varit och pratade om vad de skulle vilja undersöka mer. Barnen valde en park som
vi ska besöka nu på måndag och det är Vasa parken.
Utvecklingssamtal
Då är det dags att boka tid för vårterminens utvecklingssamtal. En lista med angivna
tider finns i hallen. Kryssa i den tid som passar er och skriv gärna hur många som
kommer till samtalet.
Bra att komma ihåg!
Det verkar som att det kyliga vädret kommer att hålla i även nästa vecka. Se till att era
barn har tillräckligt med varma kläder.
Glada hälsningar från NK gruppens pedagoger
Anna, Agneta, Lidia

