Säteriskolans
Förskoleklass
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Samling
Varje dag har vi samlingar där
vi lär om olika teman, språklig
medvetenhet, matematik,
högläsning m m. Detta för att
uppmuntra och stimulera barnens
nyfikenhet och fantasi genom
olika uttrycksformer.
På samlingarna tränar vi på
att:
- lyssna på varandra.
- prata, våga stå i centrum.
- lära känna varandra.
- vänta på sin tur.

Leken
Leken är central i vår verksamhet.
I leken ges utrymme för fantasi,
kreativitet i barnens lärande.
I leken:
- utvecklas förståelsen för
sig själv och andra.
- utvecklas språket.
- tränas social kompetens
och samspel.
- tränas motoriken.

Uteverksamhet
Varje dag har vi uteverksamhet
där barnen har möjlighet till lek,
skapande, samarbetslekar och
kreativitet. De får vara med i både
planerade lekar och fri lek.
- Vi utvecklar gemenskap.
- Vi lär om respekt om vår
närmiljö.
- Vi använder vår fantasi
och kreativitet.

Skapande
Barnen har möjlighet att prova
olika material och tekniker för sitt
skapande.
I skapandet:
- inspireras vi av varandra.
- blir vi nyfikna på att
skapa något nytt.
- tränas grov- och 		
finmotoriken.
- utvecklas fantasin och
kreativiteten.
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Övrig information:
Mitt barn går i förskoleklass
Förskoleklassens tider är
Mitt barn går på Fritidshemmet
Ring alltid och meddela om ditt barn inte kommer! Telefonnummer:
Egna anteckningar:

Eleven bör ha ombyteskläder, regnkläder och stövlar på
skolan. Skriv namn i dem!
Vi ser fram emot ett gott samarbete!
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