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I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan
Förskola – Skola – Fritidshem

Vad händer
18-19/10 Strövarläger
21/10 Trädgårdsdag skolan kl 10-14
24/10 Kulturfesten/Nallefesten FSK skabersjö
26/10 Kulturfest skolan
9/11 Mårtengås fest Ekomyran
12/11 Mårtengås fest/middag FSK och skolan
15/11 Kulturfest Ekomyran
19/11 Studiedag skolan – fritids öppet för anmälda

Storknyttarnas skogsdag
Vi spejjar, upptäcker, söker och finner massor av roliga saker i skogen.
Att kika i en kikare kräver teknik och övning. Man kan då se långt bort
och då på nära håll.

Mega memory
När man hittat sin andra bild samlas vi för att prata om det som finns på
bilden.

Återvinning
Vi jobbar varje vecka med återvinning. I vår miljöplan vill vi tillsammans
med barnen i verksamheten påverka miljön så mycket vi bara kan. Att
redan nu ge barnen bäst möjliga kunskap om återvinning hoppas vi sår
ett frö som växer och bli livslångt lärande.

Skördefesten Skabersjö Storknyttar
Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. I våra planteringslådor blev
det ingen vidare skörd. Köket fick rycka ut med en beställning av
säsongens frukter och grönsaker. Vi luktade, kände. Vissa luktade
pepparkaka, vissa var tunga. Vissa hade vi aldrig tidigare sett. Oj vad vi
lärde oss massor! Tillsammans byggde vi en frukt och grönsaks figur.
Eftermiddagen fortsatte i skapande. Färgläggande av frukt mandalas.

Ett av storknytte barnen hade tagi med sig två pumpor
han ville ge oss. Vi tittade, kännde och klämde. Efteråt
så fick dom var sin plats. En på Gladan och en på
Lärkan.

Knopparnas skogsdag
På skogsdagarna jobbar knopparna med spindeln. Vi sjunger, pysslar
och lär oss massor om spindeln. Tillexmpel om var spindeln bor!

Föräldramöte
Vi bjöd med föräldrarna till mullebarnen på en stund med sång, eldning
och att följa ”Hitta Vilses” stig. Vi ville att föräldrarna skulle få en inblick
och känsla för vad deras barn får göra och uppleva hos oss. Vi tog också
tillfället i akt att få hjälp att sjunga in ”Broder Jacob” på flera språk än de
vi redan kunde, då vi har förmånen att ha flera språk i gruppen. Tack för
den fina hjälpen!

Gemensamskogsdag
Ekomyran- FSK Skabersjö-Skolan

Denna magiska dag möts vi alla i skogen för att
sammarbeta över gränserna. Tema djur, saga och
skapa.

Här är Lufsarnas egna ord om lägret
Torsdag den 13:e september åkte Lufsarna på läger till Yddingesjön. Vi började
med att sätta upp vindskydden som vi skulle sova i. Efter lunchen hade vi
mosslektion, pratade om väderstrecken och fick programmera varandra. Vi
grillade hamburgare till kvällsmat. Vi såg och lärde oss att solen går ner i väst.
På kvällen när vi åt godis lekte vi mördarleken och berättade spökhistorier. Vi
såg fladdermöss. Vi sov sådär gott. På natten hörde vi kor, fåglar, flygplan,
någon som snarkade, någon som pratade i sömnen och ekollon som trillade ner
på vindskydden. Vi vaknade ganska tidigt. Några gjorde upp en eld och vi åt
frukost. Efter frukosten tog vi ner vindskydden och packade ihop lägret. Vi
lekte. Vi lagade lunch (makaroner och broccoli- och ostsås) i matlagen. Efter
lunchen diskade vi vår egen disk i sjövattnet. Det sista vi gjorde var att leka
bakterieleken. Sen gick vi med vår packning till vårt hämtningsställe. Där åt vi
mellis och läste och sen kom våra föräldrar och hämtade oss. Slut på det bästa
lägret! 

Tema undder hösten för storknyttar och mullar i Skabersjö är VINDEN.
Här går vi till Möllan och ”fångar” vinden i plastpåsar och leker lekar med
vind-tema. Kan vi se vinden? Kan vi höra den? Kan vi känna den? Kan vi
smaka på den? :)
Vi tillverkar sedan vimplar och testar om de vajar i vinden. Barnen har
stenkoll på att pinnen som vimpeln ska sitta på ska vara en armlängd
lång :) Temat fortskrider under hösten med olika experiment och
upptäckter!
”Hej vind vad gör du bakom hörnet
Hej vind vad gör du bakom hörnet
Hej vind jag vill leka med dig, kan du inte stanna hos mig!”

Äntligen är det dags att gå på Mulle! För att komma till mulleplatsen i vår
skogsdunge behöver vi gå på en snirklig stig mellan höga nässlor och
över stock och sten. När vi kommer fram till platsen så sjunger vi med
vår lilla Mulle :) Ett genomgående tema, utöver Friluftsfrämjandets mål
och riktlinjer, under framförallt hösten är att jobba med ”Hitta Vilse” där
barnen får öva på vad man ska göra ifall man går vilse så att det blir
befäst hos dem.

Casper tar med sin juice-press och vi stompar först äpplena innan vi
lägger i dem i pressen. Alla som vill får hjälpa till och sedan vevar vi och
vips så kommer det ut söt och fantastisk god äpplejuice!
Vi sjunger om äpplen och att dela med sig!

Skördefest
På ekomyran skördade vi gul lök som vi hackade och använde i vår
köttfärssås. Vi plockade även kryddor som vi hade i vår
grönsaksblandning. Några familjer hade bidragit med äpplen från deras
trädgårdar, så vi tog äpplena och rabarberna från våra odlingslådor och
gjorde en mellanmålspaj.

Mulle och storknytte har påbörjat sitt tema Mark & Mylla. Alla har skapat
sina egna Mark och Mylla. De ger oss uppdrag som vi ska lösa
tillsammans och kommer med förslag och idéer på aktiviteter. Vi har tom
blivit inbjudna på kalas hos möddingarna. Då vill vi göra oss fina och
skapar rönnbärshalsband och som present till dem vill vi ge egengjord
rönnbärsgelé.

.
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Gilla vår Facebooksida och få statusuppdateringar från Ekomyran och Skabersjö.
Sök I Ur och Skur Skabersjöskolan.(Var noga med versaler och gemener!)

