VECKOBREV FÖRSKOLEKLASS inför v.14
Hej!

Våren verkar vara på antågande och med den stora vattenpölar som drar till sig
barn. Vi försöker hålla dem från det värsta vattnet men….. Titta över
extrakläder och vantar.
Vi har möblerat om i klassrummet, istället för ett stort U är nu borden
utspridda och de sitter själva eller 2 och 2. Hoppas det ska bli bättre arbetsro.
Ingen ny bokstav har vi jobbat med i ABC boken dock har vi fått en genomgång
med 1-3:an så vi vet vilken bokstav som står på tur nästa vecka.
Vi har klippt ut ord ur tidningar som börjar eller slutar på de bokstäver vi gått
igenom fram till nu. Orden blev sedan till en saga och vi har även ritat bilder till
denna.
Vi har räknat ljud i ord, de som ville tog hjälp av klossar när de ljudade. Vi tog
inte så långa ord utan de flesta hade mellan 3 och 5 ljud.
Idag torsdag har vi börjat en resa till olika länder i världen. Vi har titta i
kartböcker på Sverige och övriga världen. Eleverna försökte sedan välja två
länder de vill veta mer om.
Vi avslutade dagen med dragningen i skidlotteriet. Alla elevers lotter låg i en
stor skål. Den vars namn blev draget först fick gå fram till prisbordet och välja
ett pris först. Namn för namn drogs till alla hade valt ett pris. Vi hoppas så
många som möjligt blev nöjda.
Vecka 14:
Vi fortsätter med vår resa bland jordens länder. Nya bokstaven Xx tränas på
olika sätt. Vi jobbar vidare med olika mattebegrepp (dubbelt-hälften, fler-färre,
före-efter, mönster). Det nya blir mattesagor. Vi plockar även aktiviteter från
elevernas önskelista.
Det idrott inne i matsalen, endast f-klassen. Glöm inte skicka med ombyte och
dusch grejer.
Friluftsdagen 8 april kommer att vara här i Vebomark. Mer info kommer i
nästa veckobrev.
vecka 14
30/3- 2/4 utvecklingssamtal under veckorna 13-15

Måndag

Idrott- inne

Tisdag
Onsdag
Utestund

Torsdag
Kommande datum: Friluftsdag 8 april i Vebomark

Fluor

