ÄLVENS GROVPLANERING OCH MÅL VT-2014
EN VANLIG VECKA
MÅNDAD

Personalen har sin planering. Barnen har utelek tillsammans med avd. Forsen.

TISDAG

Utedag. Vi går iväg från förskolan och upptäcker i vår närmiljö som ex
”grytan”och ”kullen”

ONSDAG

Rörelse i lekhallen.
Språksamling utifrån Bornholms modellen. Vi delarupp barnen i två
åldersgrupper.

TORSDAG

Tema arbete med experiment.
Gruppaktiviteter med Spindlarna, Nyckelpigorna och Myrorna.

FREDAG

Barnens val
Sångstund varannan vecka tillsammans med avd. Forsen.

SAMLING
På Älven har vi samling och fruktstund varje dag med varierande innehåll, t ex:
•
•
•
•

Sång och musik
Lekar där vi bl a tränar samarbete och turtagning
Temaarbete/Experiment
”Pratsten”. En fin sten skickas runt och det barn som håller i stenen får berätta något.
Barnen tränar då på att lyssna på sina kompisar och att prata inför andra.

Lpfö 98
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
•
•

självständighet och tillit till sin egen förmåga
sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka
förstå andras perspektiv
Lpfö 98 Rev. 2010

DAGLIG UTEVISTELSE
•
•
•
•
•

Utelek på gården
Utedag, vi beger oss utanför förskolan och upptäcker/upplever i vår närmiljö
tillsammans med barnen.
Använder oss av alla våra sinnen när vi tar in vår omvärld.
Undersöker naturen med bla ”luppar” och liknande material
Arbetar med vårt tema och under våren kommer vi inrikta oss på djur som finns i
luften.

Lpfö 98
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
•
•

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt
att förstå sin omvärld.
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
Lpfö 98 Rev. 2010

TEMA
Kompassens profil Naturvetenskap och teknik kommer vi bl a arbeta med på följande sätt:
•
•
•
•

Vårt gemensamma tema (hela förskolan) detta år är Luft
Experiment. Med hjälp av enkla experiment undersöker vi och lär oss om luft.
Vi söker kunskap från litteratur och internet, både tillsammans med barnen och utan
dem.
Vi arbetar praktiskt med skapande där barnen får chansen att prova olika tekniker
och material.

Lpfö 98
Förskolan ska sträva efter att varje barn
•

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor,
natur och samhälle påverkar varandra

•
•
•

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap
utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik
fungerar
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,
material och redskap.
Lpfö 98 Rev. 2010

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
Kävlinge kommuns prioriterade mål detta läsår är språk och kommunikation. Vi arbetar bl a
efter Bornholmsmodellen som är språkliga lekar och övningar baserade på lång erfarenhet
och forskning. Minst 1 gång har vi språksamling med barn födda -11, där vi använder oss av
Bornholmmodellen färdiga samlingar som innehåller sagor, rim och ramsor, sånger och
bokstavslekar.
Viktigt är även att samtala med barnen så mycket som möjligt och ge dem ett forum där de
kan få uttrycka sig på olika sätt.

Lpfö 98
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.
Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig
av, tolka och samtala om dessa.
Lpfö 98 Rev. 2010

FÖRÄLDRASAMVERKAN
Föräldrasamverkan den här terminen kommer bl a ske i form av
•
•

Föräldramöte tisdagen den 25/2 kl 18.00-19.30
Utvecklingssamtal

•
•
•

Föräldrarådsmöten
Familjekväll i slutet av terminen.
Den viktiga dagliga kontakten vid lämning och hämtning.

Välkomna med eventuella synpunkter och funderingar. Vi ser fram emot en trevlig termin
och ett gott samarbete.
Emma, Marie-louise och Helena

