Hållbar utveckling:

Förberedelse inför
förskoleklassen:

Förskolan Skattkistan vill att alla
barn ska få vara delaktiga i ett
miljöfrämjande arbete.
Vi har valt att koncentrera oss
på främst sophantering.
Barnen får vara miljövärd en
gång per vecka.
Barnen lär sig bla. sortera
plast, kartong och kompost.

Maj/Juni

Föräldramöte
Samverkansmöte

Naturkunskap/Hälsa och
livsstil:

Våra friluftfrämjandegrupper
Knopp, Knytte och Mulle
forsätter varje vecka, där barnen
får utforska och upptäcka
naturen tillsammans med sina
pedagoger.
Vi utökar till 2 dagar i veckan
under april – juni.
Språkutveckling: Genom att
lyssna, föra dialog och i dagliga
samtal både enskilt och i grupp
utvecklar barnen sitt språk här
på förskolan. Genom vårt
digitala sagobibliotek
”Ugglo” kan alla barn ta del av
berättande och illustrationer
från barnlitteraturen värld.
Flanosagor, sagopåsar, sång, rim
och ramsor stärker ytterligare
barns fantasi och språk.
Under februari kommer
avdelningarna jobba mer
intensivt med språkutveckling i
våra gruppdagar.

Naturkunskap
i våra grupper
Knopp Knytte Mulle
verksamhet i naturen

April

Barnintervjuer
Utvecklingssamtal
Sommaravslutning

Januari
Inskolning
Planeringsdag
Gymnastik

Matematik i våra
grupper
Barnens reflektioner

Naturkunskap i våra grupper
Knopp Knytte Mulle
verksamhet i naturen
Mars
Gymnastiken
Utvecklingssamtal
Barnens reflektioner

Modern teknik
i våra grupper
Gymnastiken
Barnens
reflektioner

Skattkistan kommer att
pedagogiskt arbeta och
stödja de barn som ska
börja förskoleklassen.
Det kan handla om det
rätta penngreppet, ta på
sig sina kläder själv,
torka sig själv på toalett,
räcka upp handen etc.

Februari
Språkutveckling i
våra grupper
Gymnastiken
Barnens
Reflektioner

Att bli lyssnad till Barnens eget
inflytande:
På avdelningarna
kommer vi starta
”barnens
reflektionstid”, då
sätter vi oss ned
tillsammans och
reflekterar med
barnen om vad de
varit med om i
verksamheten. Till
hjälp har vi
dokumentationsbilder
från våra aktiviteter.
Att få eget ansvar:
Dukvärd, miljövärd
eller att klä av och på
sig sina ytterkläder är
några sammanhang
där barnen lär sig
ansvar och att växa
som individ.

