


I en förskola
får alla plats! • I ditt hjärterumshäfte har vi gjort plats 

för dig att samla in dina tankar, idéer och 
upplevelser .... och sedan dela dem med 
någon annan!

• Kanske någon hemma eller i din 
omgivning? Eller en kompis? Eller en 
lärare?

• De kan titta på vad du har ritat eller 
skrivit, och lägga till sina tankar – de 
kanske vill rita i boken, eller kanske de 
skulle vilja skriva? Eller klistra in något?

• Hur spännande, att tänka på alla olika 
berättelser, bilder, språk, drömmar, 
upplevelser, skisser, foton, recept, 
minnen, brev, collage, dikter, 
beskrivningar som kommer att fylla ditt 
hjärterumshäfte!

Förskolan är gjord av de människor som arbetar där, de 
barn som går dit och de personer hemma som är viktiga 
för barnen. 

Utan just DIG skulle din förskola inte vara densamma!

För att se till att alla i vårt samhälle vet att de har en 
speciell plats i förskolan tycker vi att det är viktigt att 
utforska…

varifrån vi kommer

hur vi lever

vilka vi är

hur vi kan medverka

hur vi kommunicerar

de kontakter vi skapar
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Pack a bag

einen Koffer packen
zabalte si tašku

packa en väska
كتعتما مزحا
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our community

unsere Gemeinschaft
naše společenství

vår omgivning
notre environnement

انطیحم
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home

mein Zuhause
domov

hemma
Ympäristömme

لزنملا يف
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people in my world

die Leute in meiner Welt
lidé v mém světě

personer i min värld
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shoes

Schuhe
boty

skor
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eat with us

iss mit uns!
jez s námi

kom och ät med oss
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the languages around me

die Sprachen um mich herum
jazyky kolem mě

språken omkring mig
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being new

neu sein
být nový

att vara ny
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play

spielen
hra

leka



21



22

celebration

wir feiern
oslava

att fira
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a journey

eine Reise
cesta

en resa
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stories

Geschichten
příběh

berättelser
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friendship

Freundschaft
přátelství

vänskap
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ANTECKNINGAR/ EXEMPEL
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ANTECKNINGAR/ EXEMPEL

LÄNKAR
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