VECKOBREV FÖRSKOLEKLASS inför v.10-11
Hej!

Vi har nu åkt skidor för sista gången på idrotten, det blev en tipsrunda i blåsten.
Det finns ett spår att åka på och skridskobanan har is, vill eleverna åka på raster
eller på fritids kan de lämna skridskor/skidor på skolan. Annars är det fritt fram
att ta hem. Dock ska vi åka LILLA VASALOPPET tisdag efter lovet. Vi åker
efter lunch och f-klassen får välja om de vill delta eller vara publik tillsammans
med fritids. Vill de åka bör skidorna vara på skolan.
Bokstaven Bb har tränats på. Vi har format, ljudat och lyssnat efter Bb i ord. I
Trulle har vi tränat på att lyssna efter ord som slutar lika. Inte alltid lätt, vi
kommer att träna vidare. Vi har också pratat om att vatten kan finnas i tre olika
former (fast-flytande-gas), vi testade hur man med hjälp av värme/kyla kan få
vattnet att “gå” mellan de olika faserna.
Bokbussen var på besök. Vi lånade om glömda böcker och lånade även en del nya
hem och till skolan.
Vi har tittat på hur eleverna fyllde i elevenkäten om hur de trivdes på skolan.
Tillsammans med f-klassen har jag gått igenom den och pratat om vad jag och
eleverna ska försöka tänka på för att det ska bli bättre arbetsro och att alla ska
få den hjälp de tycker att de behöver. Alla vill även att vi ska vara snälla mot
varandra och använda ett vårdat språk.
Vecka 10: SPORTLOV
Vecka 11: På måndag blir det idrott inne i matsalen (1-3:an badar). Glöm inte
skicka med ombyte och dusch grejer. Tisdag efter lunch försöker vi genomföra
Lilla Vasaloppet. F-klassen erbjuds att vara med om de vill (de har egentligen
slutat för dagen), annars blir man publik tillsammans med fritids. Vill Ni komma
som publik eller varför inte åka med oss… välkomna kl.11:30.
Vi jobbar vidare med att lyssna efter ljud, första /sista, vilka har samma ljud.
I matte är det att känna igen antal och siffror, dubbelt/hälften och som lite
extra finns det klockan och 10-kamrater.
Vi har snart hunnit med alla bokstäver i alfabetet, bara 6 stycken kvar. Den nya
blir Jj. Vi kommer även att bl.a att testa vattnets ytspänning.

vecka 11
Måndag

24/2- 27/2
Idrott- inne

Tisdag

Onsdag
Utestund

Torsdag
Kommande datum:Lilla vasaloppet 10 mars
Hel friluftsdag 8 april

Fluor

