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Knalle-
marknad
fredag 5 dec kl 10-15

Öppet vardag 10-19, lördag 10-15, söndag 11-15Öppet vardag 10-19, lördag 10-15, söndag 11-15

ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar
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Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder 

den första
fredagen varje månad!

Du vet väl att det alltid är knallemarknad

Välkommen till en 

riktigt skön knallemarknad 

nu på fredag!

Julfest
lördag 6 dec kl 12-15
Kl. 12–15 

Kaninuppvisning med Sofi e Nilsson 

och Teddytassens Kaningård.

Kl. 12–14

Showgänget uppträder!

Tomte med häst 

och vagn tar 

emot barnens 

önskelistor!

NÖDINGE. Ale kommun 
har gjort en satsning 
för att redan på försko-
lenivå intressera barn 
för naturvetenskapliga 
ämnen.

En låda med material 
har tagits fram där 
barnen själva får expe-
rimentera och utforska 
ämnena på ett lustfyllt 
sätt.

– Våra 5-åringar på 
Storgårdens förskola 
har tyckte det varit jät-
teroligt, säger pedagog 
Malin Andersson.

NTA (Natur och teknik för 
alla) är ett arbetssätt där 
barnen med hjälp av experi-
ment och praktiska övning-
ar får närma sig de naturve-
tenskapliga ämnena på ett bra 
sätt. Stommen i arbetet utgörs 
av en låda där allt arbetsmate-
rial ingår. Tidigare har NTA-
arbetet i första hand vänt sig 
till barn i grundskolan, men 
nu finns en låda framtagen för 
barn i förskoleåldern, ”Mäta 
och jämföra”.

– Det har varit otroligt gi-
vande. Barnen har nog lärt sig 
fler begrepp än vad de anar 
själva, säger Malin Anders-
son som fortbildat sig i NTA 
tillsammans med sin kollega 
Robert Emanuelsson.

På Storgårdens försko-
la har man låtit 5-åringar-
na från avdelningarna Juni-

backen och Mattisborgen ge-
nomföra NTA-undervisning-
en. Barnen har fått mäta och 
jämföra med kroppen som 
redskap. När lokaltidning-
en hälsar på ska barnen just 
till att färdigställa sina papp-
dockor, porträtt de gjort av 
sig själva.

– Vem är längst? Är Hanna 
längre eller kortare än dig 
Oskar?

Robert Emanuelsson låter 
barnen jämföra och sedan 
bildar de en lång rad utifrån 
vem som är längst respekti-
ve kortast.

– Vi låter barnen själva 
gissa, komma med förslag på 
lösningar och utvärdera ar-
betet, säger Robert Emanu-
elsson.

NTA-projektet sker en 
timma i veckan och totalt 
nio gånger. På Storgårdens 
förskola har man valt att do-
kumentera arbetet med hjälp 
av bilder i en så kallad stor-
bok.

– Vi fortsätter gärna med 

den här typen av undervis-
ning med fler barngrupper i 
framtiden. Jag kan varmt re-
kommendera NTA till andra 
förskolor i kommunen. För 
vår del har det också inne-
burit ett positivt samarbete 
mellan olika avdelningar, av-
slutar Malin Andersson.

JONAS ANDERSSON

Naturvetenskapliga ämnen redan på dagis
– Barnen på Storgårdens förskola får mäta och jämföra

På Storgårdens förskola har NTA, Natur och teknik för alla, 
blivit mycket omtyckt av barnen.

Hanna och Oscar färglägger 
sina dockor.

Vi tackar Vägverket och NCC för att dom lyssnat & gjort Ale 
Torg lätt att nå igen efter en tids trafi kkaos. Det fi rar vi med...GLÄDJEPRISER!

Välkomna in, hälsar Marianne och alla medarbetare!

OBS! Fredag 5/12 stänger vi kl 20.00 pga julfest.

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22
ICA Kvantum Ale Torg, Nödinge • Tel 0303-975 00
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller 
leverantörsförseningar • Priserna gäller onsdag-söndag v 49.

TRAFIKLJUS!
500g • Jmf 23,90/kg

11:95/st

Paprika
3-PACK

11:95/st
Royal Greenlands • 300g

Jmf 39,83/kg

Torsk-
fi lé 26:95

Matbröd

14:95/st
Dahls bageri

i våra brödskåp

22:95 34:95/st
Guldfågeln • ca 1 kg

I
manuella disken

Grillad
kyckling


