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Hej alla Trollskogsföräldrar,

Oj, vad tiden går fort! Nu är det dags igen för en uppdatering om vad som händer på Trollskogen.

Sedan vi bestämde oss för att integrera oss mer med Teddy har det blivit mycket mer samarbete i form av olika aktiviteter och möten 
mellan barn och vuxna. Det är så trevligt för mig som jobbar på Trollskogen att se hur många föräldrar som inte har träffats förrut, nu 
står och pratar och skrattar på morgonen när de lämnar sina barn i samma hall. Detta är viktigt för barnen att se!

Känslan på Trollskogen och Teddy är att vi är en barngrupp och att vi i personalen är ett team. Mycket positiv alltså.

Nu när våren är här på allvar är vi ute så mycket vi bara kan. Vi letar vårtecken och leker och tar med oss snack utomhus.

De flesta barnen har tagit med sig en liten “skatt” som vi skall gräva ner i parken, men vi saknar fortfarande från några. Ta gärna med 
något så fort som möjligt, så vi kan göra klart vår skattkista.

Tanken är med vår skatt är att vi skall göra en skattkarta och räkna och designa för att förstå hur man gör en karta.

Nu har vi startat vårt matematik-projekt och vi kommer arbeta med olika matematiska aktiviteter såsom;

Att leka, att förklara, att lokalisera, att designa, att mäta och att räkna.



Vi fortsätter med Majas Alfabet och sjunger våra bokstavssånger. Vi har gjort en “kottestege” där vi räknar plus och minus med hjälp av 
kottarna. Barnen tycker det är roligt att lösa lättare matteuppgifter.

Nu är det snart påsk och i torsdags gjorde vi påskhattar tillsammans med Teddy. Det var så roligt att se hur barnen pratar och 
diskuterar med varandra under tiden de arbetar. Denna veckan skall vi måla ett stort påskris på fönstret och dekorera med påskägg 
och fjädrar. Vi skall så gräs i våra krukor i klassrummet också, så barnen får se hur det växer och vad fröna behöver för att kunna växa.

Jag vill passa på att önska en GLAD PÅSK till er alla!


