Verksamhetsplan Sparvens förskola, Hoppet 1 – 3 år, 2017-2018
LÄROPLAN

INRIKTNINGS MÅL

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

EFFEKTMÅL

NORMER /
VÄRDEN

Vi vill att barnen utvecklar sina sociala
förmågor och att de ska vara bra
vänner. Det ska vara en trygg social
miljö på förskolan.

Genom lek, samtal och sagor. Vi arbetar
efter ”Gyllene regeln” Allt va du vill att
andra ska göra mot dig ska du också göra
mot dom.

Barnen får en bra social
sammanhållning och respekterar
varandras olikheter. De lär sig hur en
bra vän är.

Rörelse

Vi vill att barnen ska utveckla sin
kroppsuppfattning och balans. Vi vill
främja inlärning med hjälp av rörelse

Genom ”veckans rörelse”, hinderbanor,
utelek, promenader och rörelselekar.

Barnen utvecklar sin motorik,
kroppsuppfattning och koordinations
förmåga. De känner rörelseglädje.

Lek

Vi vill att barnen ska utveckla det
sociala samspelet och bearbeta
vardags upplevelser.

Vi skapar tid för frilek, finns till hands för att Barnen utvecklar förståelse för sin
kunna hjälpa till i leken om det behövs.
omvärld och sig själv. De utvecklar sin
Vi utformar miljö och material för att främja empati förmåga. De lär sig samarbeta.
leken.

Skapande

Vi vill att barnen ska våga delta i olika
skapande aktiviteter och tycka det är
roligt.

Vi arbetar med playdolera, fingerfärg och
kritor.

Barnen utvecklar sin kreativitet, det
vågar prova på olika skapande
aktiviteter och får lust att skapa.

Matematik

Vi vill att barnen ska få höra
räkneramsan varje dag. Att de ska få
bra begrepps uppfattning.

Vi räknar barnen varje dag, gör ramsor,
låter de upptäcka former och mönster. Vi
samtalar aktivt om begrepp. Vi använder
medvetet lego och byggklossar i lek
tillsammans med barnen.

Barnen lär sig grundläggande
egenskaper om mängder, antal, form,
rum och lägen.

Naturvetenskap/
Teknik

Vi vill att barnen ska få upptäcka
olikheter i årstider. Vi vill väcka
intresse för djur och natur.

Genom vistas utomhus, göra årstidspyssel.
Barnen lär sig om naturens gång, de
Uppmärksamma vädret. Läsa och sjunga om fyra årstiderna. De lär sig vara rädda
olika djur.
om djur och natur.

LÄRANDE

Språk/
Kommunikation

Vi vill främja alla barns språk och tal
utveckling, att de ska få tillgång till ett
rikt språk. Vi vill att barnen ska få och
ha ett trevligt bemötande.

BARNS INFLYTANDE

Vi vill att barnen ska veta att vi lyssnar
på deras åsikter och att de ska våga
föra fram dem till oss.

FÖRSKOLA / HEM

SAMVERKAN /
SKOLAN
UPPFÖLJNIG /
UTVÄRDERING

Vi samtalar, läser, sjunger, gör rim och
ramsor. Vi använder oss av sagopåsar,
Uppmuntrar barnen till att ha en bra
kommunikation gentemot varandra. Vi
använder ”tecken som stöd” för att
förstärka kommunikationen.
Vi jobbar för att aktivt lyssna på och tolka
de mindre barnens önskemål. Vi delar upp
oss i mindre grupper.

Barnen utvecklar ett nyanserat
tal/språk. Ökar sitt ord förråd och
förståelse för olika begrepp. Barnen
får också kunskap om vad ett gott
uppförande innebär och blir socialt
annpassningsbara.
Barnen vågar och vill göra sin röst
hörd och de känner att deras åsikter
räknas och att vi lyssnar till dem.

Vi vill att barnen och deras föräldrar
och familjer ska känna sig trygga med
arbetslaget på Sparven och känna
förtroende.
Vi vill ha bra kontakt med våra barns
respektive skolor.

Genom god tamburkontakt,
utvecklingssamtal, föräldramöten så tar vi
tillvara och synpunkter och önskemål.

Föräldrarna känner sig trygga med
verksamheten på Sparven och känner
delaktighet.

Genom att ha kontinuerlig kontakt med
förskoleklasserna och hälsa på varandra.

Barnen ser med glädje fram emot att
börja skolan.

Vi vill kvalitetssäkra vår verksamhet så
att vi kan se vad som behöver
förbättras och utvecklas

Genom att regelbundet följa upp och
utvärdera verksamheten, varje vecka vid
planering/utvärdering, varje månad vi
personalmöten och varje år vid
planering/utvärderingsdagar.

Vi kan se områden som behöver
utvecklas samt att vi ser vad som är
väl fungerande. Det leder till en till en
välfungerande verksamhet som
uppfyller läroplansmålen.

