Myrans grovplanering vt-2016

Myrans grovplanering och mål Vt- 2016
Vi är denna termin en 3-5 års avdelning med 23 barn. Vi är 3 ordinarie
pedagoger och en resurspedagog.
Vi arbetar delvis åldersintegrerat i tre olika grupper under dagarna vilket ger
oss möjlighet att se varje barn, möta deras intressen och ge dem mer
inflytande.
Grön grupp: 5-6 åringar
Röd grupp: 4-5åringar
Blå grupp: 3-4åringar

En vanlig vecka på Myran:
Måndag: Pedagogerna planerar på förmiddagen varannan vecka.
Barnen har utelek på gården med avdelningen Sländan.
Tisdag: Röd grupp har utedag
Blå och Grön grupp har temarbete gruppvis / språksamling
Onsdag: Rörelse i lekhallen i olika grupper / språksamling
Torsdag: Blå och Grön grupp har utedag / språksamling
Röd grupp har temarbete
Fredag: Experiment / matematik / biblioteksbesök
Denna termin har vi olika teman i våra grupper inom områdena "Barnets jag", "
Känslor" och "Barnets förväntningar på skolan".

Samling:
Varje dag har vi tillfällen med samling av olika slag. Vi erbjuder ett varierat
innehåll med sång, rim och ramsor, lekar språk, sagor mm. På samlingen har
barnen också möjlighet till att utveckla sin förmåga att ta ansvar och utöva
inflytande. Vi använder oss av diskussioner och samtal i olika former.
Lpfö 98:
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och
begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,
argumentera och kommunicera med andra.

Utevistelse:
Vi är ute varje dag. Vi leker ute på gården, går på utedagar och promenader i
vår närmiljö, besöker olika lekplatser. Under vår utevistelse erbjuder vi barnen
både möjlighet till fri lek och planerade aktiviteter inom tex rörelse, matematik
och naturvetenskap.

Motorik:
Bullerbyns profil är Rörelse och hälsa och vi kommer att arbeta med den på
följande sätt:
Vid våra rörelsetillfällen i lekhallen kommer vi att fokusera på barnets
grundrörelser, balansövningar, öga-handkoordination och grupplekar av olika
slag.
Vi har rörelsesånger, rörelseaktiviter utomhus på gården och på våra utedagar
och utmanar och uppmanar barnen till rörelse i leken. Vi tränar även avslappning
och barnmassage.
Lpfö 98
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande.

Kost och Hälsa:
Barnen erbjuds en varierad kost och får lära sig vad bra mat är. De utmanas att
våga smaka olika sorters mat och lär sig äta i lugn och ro.

Kommunens prioriterade mål denna termin är Matematik och Språk.
Matematik
Vi använder oss av spel, pussel, matematikleksaker och tid för lek för att
stimulera barnets matematiska utveckling.
Barnen har tillgång till IPad, böcker och vi har bla matematik i samling, utelek
och när vi äter. Vi vill att barnen ska se matematik som en naturlig del av
lärandet.
Lpfö 98
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för
att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras
problemställningar.

Språk
Vi använder oss av sång, rim och ramsor, samtal och kommunikation på olika sätt
med bla bilder, böcker, tecken och IPads.
Vi berättar och läser sagor, använder språklådor och använder oss av
Bornholmsmodellen. Syftet med språksamlingen är bland annat att stimulera
barns språkutveckling på ett lekfullt sätt där språkliga lekar och övningar är
baserade på lång erfarenhet och forskning.
Lpfö 98
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika
medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Värdegrunden och social samvaro
Vi uppmanar barnen att hjälpa varandra, bjuda in till lek och ta ansvar för att
skapa en trygg miljö. Alla ska få komma till tals, lyssnas på och få framföra sina
idéer.
Vi använder oss av Kompisböcker där vi pratar om hur man respekterar varandra
och att vi är olika.

Lpfö 98
Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och ta tillvara och utveckla barnens
förmåga till ansvarskänsla.

Föräldrasamverkan
• Utvecklingssamtal
• Föräldrarådsmöten
• Gemensam avslutningskväll med Sländan

