Resarö den 27 maj 2015

Så firade vi Förskolans dag på Överby förskola!
I år kom vi på idén att skapa stationer med olika aktiviteter ute på gården
för att fira Förskolans dag tillsammans. Vi bjöd även in kollegor och barn
från Ytterby förskola för att dela denna dag med oss. Förskolorna
tillsammans är c:a 180 barn och pedagoger.
Vi har en fantastisk och stor gård med många möjligheter till utveckling
och lärande. Denna dag använde vi gårdens alla hörn, nästan varenda
millimeter. Det pyntades med ballonger och flaggor. Vi satte upp skyltar
med bild och skrift för att tydliggöra varje station. Så satte vi igång
firandet av Förskolans dag. Och solen sken.
Med inspiration till ett lustfyllt lärande och gemenskap, utifrån det
kompetenta barnet, kunde vi höra sorlet av barnskratt samt se glädjen
och kreativiteten hos barnen som bara flödade i de olika stationerna över
hela gården.

Stationer
Lerstationen
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Tillsammans med några barn gick vi tillsammans runt förskolan och
plockade naturmaterial som pinnar, gräs, maskrosor, vitsippor, stora blad

mm.
Utomhus dukade vi upp två bord. Där fanns grålera, naturmaterialet vi
plockat, sand, bönor, kottar, linser och små stenar. Och en attraktiv
blomspruta för att få leran lite mer geggig om man ville. Många ville det!
Barnen fick fritt skapa utifrån sina egna associationer. Det bankades,
plattades, klämdes och formades. Det blev isprinsessor, fåtöljer, vår
talpinne Klara, robotar och andra skulpturer som dignade av
naturdekorationer. Det var både stora och små barn som fokuserat satt
och arbetade väldigt länge. När verket var färdigt ställdes de ut längs
väggen så att alla kunde se. Barn gick och nya kom.
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Springstationen
Stationen springa- och ta tid var populär! Det gick ut på att springa längst
tre banor som ritats på marken med en vit krita. Barnen var delaktiga och
ville hjälpa till att göra ordning med att sopa och rita delar av banorna.
Under hela förmiddagen var det fullt med barn som ville springa längst
banorna och vi tog tid på varje lopp.
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Längdhoppstationen
Här var det full fart med att hoppa längd i sandlådan. Barnen stod i kö och
hejade på varandra. Vi fick se till att hinna med att kratta sanden mellan
hoppen. Det mättes och "hoppades" på nya rekord.

Vattenballongstationen
Vattenballongringen är en kul lek som flera pedagoger höll i på en del av
gräsmattan. Barnen står i en ring. Det går ut på att ha så många
vattenballonger kvar man kan i laget när leken är slut. Tappar någon
vattenballongen när den ska fångas av den andre som ger eller kastar
den (det väljer barnen själva), får man springa sick-sack runt uppställda
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koner och hämta en ny ballong på vägen tillbaka. Roligast med den leken
var nog att tappa vattenballongerna, så det är svårt att vinna den lek om
det inte finns tillräckligt (en hel balja fylld!) med vattenballonger...

Kasta boll på burkar-stationen
Barnen fick bygga ett torn med eller utan hjälp av plåtburkar
(återanvändning...) och sen kasta tennisbollar på det tills hela tornet
rasar. De lite äldre barnen byggde själva upp tornen och kastade gärna
om och om igen. En rolig station även här för alla åldrar.
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Måla med vattenfärger– stationen
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Ute på ängen täcktes det höga planket av en stor vit duk på båda sidor,
dit barnen kunde gå och måla. Hit strömmade det barn i alla åldrar för att
måla sitt verk, eller bara kladda lite grann. Där stod vattenhinkar i
massor och penslar av många slag och alla färger som troligtvis finns i
världen. Det var bara att välja och vraka. En stol eller flera att stå på för
att nå högst upp. Antingen målade de tillsammans eller var för sig. Men
det blev ett enda stort verk för alla att beundra.

Vattenlekstation: ösa, hälla och -mäta
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Det var tydligt att vattenleken mest lockade de yngre barnen. Här fanns
det en vattenslang, hinkar, burkar, mjölkkartonger och mätningsmått i
olika storlekar. En balja stod fylld med vatten, och den fylldes med
jämna mellanrum av barnen när vattnet började ta slut. Under parasoller
i blöta kläder fullkomligt östes det i och ur alla byttor som fanns.
Vattenhjul snurrade och teknikens under väckte barnens nyfikenhet. I
bakgrunden spelades musik. Det var en harmonisk vattenlek där barnen
samspelade med varandra, fyllde på varandras tomma byttor, spillde på
varandra men vad gjorde väl det. Och så fortsatte leken med tindrande
ögon.
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Vattenlekstation: sand, vatten- och båtbana
Hit kom barn i alla åldrar. Geggamoja och vatten som rann i banor och
kärl i vattenbanan som är kopplad till en vattenslang väckte stor lust till
undersökande och skapande av olika vägar för det rinnande vattnet. I
den s.k. båtbanan kördes båtar men med lite sand som tillfördes gick
båtarna på grund till slut.

Dagen avslutades med att alla åt en gemensam lunch tilsammans.

Tack för oss!
Hälsningar från alla barn och pedagoger från Överby förskola
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