FORSENS GROVPLANERING OCH MÅL VT-2016
EN VANLIG VECKA
Måndag Planering - utelek på gården
Tisdag Temaarbete
Onsdag Veckans experiment/Veckans teknikpryl
Gympa
Språksamling - Bornholmsmodell
Torsdag Utedag.
Språksamling – veckans bok
Fredag Varannan vecka har vi sångstund med avd. Älven.
Vi strävar efter att arbeta med barnen i mindre grupper.
Det ger oss möjlighet att på bästa sätt ta tillvara deras intresse och nyfikenhet
och skapa möjlighet till delaktighet och inflytande.
SAMLING
Vi har samling och fruktstund varje dag med varierande innehåll, t.ex:
• Sång och musik, vi sjunger och ibland spelar vi på instrument.
• Lekar. Här tränar vi samarbete och turtagning.
• ”Pratstenen”. Den skickas runt och barnet som håller stenen får berätta
något. Vi tränar då på att lyssna på varandra och våga prata inför
kompisarna.
• Språksamling/Veckans bok
• Temaarbete/experiment/veckans teknikpryl
• Matematikövningar
DAGLIG UTEVISTELSE
• Utelek på gården.
• Utedag: promenader i omgivningen där vi upptäcker naturen med växter
och djur i vår närmiljö.
Här kommer vi bland annat arbeta med vårt tema, både gemensamt och
i grupper.
• Besöker olika lekplatser.

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK
Förskolans profil-Naturvetenskap och Teknik kommer vi bland annat arbeta
med på följande sätt:
Gemensamt temaarbete på Kompassens förskola detta läsår är VATTEN.
• Vi utforskar och experimenterar för att tillsammans lära oss om vatten.
• Vi använder oss av litteratur och internet för att söka kunskap i ämnet.
• Vi arbetar praktiskt med skapande verksamhet där vi använder olika
material och tekniker.
Veckans experiment
• Genom olika experiment utforskar vi hur olika saker fungerar och lär oss
om kemiska processer och fysikaliska fenomen.
Veckans teknikpryl
• Tillsammans med barnen tittar vi på och undersöker funktionen hos olika
föremål. Precis som veckans bok kommer barnen att få ta med sig en
teknikpryl hemifrån och presentera den för sina kompisar.

Lpfö 98
Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar:
• intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor,
• natur och samhälle påverkar varandra.
• sin förståelse för naturvetenskap och samband med naturens, liksom sitt
• kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska
• fenomen.
• sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala
• om naturvetenskap.
• sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik
• fungerar.
• sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,
• material och redskap.
Lpfö 98 Rev. 2010
SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
Vi arbetar bla efter Bornholmsmodellen som är språkliga lekar och övningar
baserade på lång erfarenhet och forskning.
Några gånger i veckan har vi språksamling med rim och ramsor, veckans bok,
sånger och bokstavslekar.
Lpfö98
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

• nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med
ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och
kommunicera med andra.
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
kommunikativa funktioner.
Lpfö 98 Rev.2010
MATEMATIK
Även matematik är ett av kommunens prioriterade mål denna vår.
Genom att använda olika material tex spel, matteburkar, sorterings och
klassificeringsmaterial uppmuntrar vi barnens intresse och förståelse för
matematiska begrepp. Vid vardagliga situationer som tex av och påklädnad,
måltider och samlingar väver vi in matematik på ett naturligt sätt.
Vi fortsätter panta flaskor och burkar med barnen.
Lpfö98
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
• sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för
mätning, tid och förändring.
• sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
FÖRÄLDRASAMVERKAN
Föräldrasamverkan denna termin kommer att ske bl.a. i form av
• Utvecklingssamtal.
• Föräldrarådsmöten.
• Drop- in 31/3 mellan 14.00-16.30
• Grillkväll 24/5 17.30-19.00
• Den viktiga dagliga kontakten vid lämning och hämtning.
Miljövecka v.17
Välkomna med eventuella synpunkter och funderingar.
Michaela, Merete och Lotta

