VECKOBREV FÖRSKOLEKLASS inför v.7
Hej!

Tisdagen började med att vi gick igenom veckans bokstav, Hh. Vi såg på
Bokstavslandet och fick lära oss att det finns ord som stavas med H, men man
inte hör ljudet. T.ex. hjälte, hjärna och hjärta. Vi skrev en saga om en hjälte som
var hjältemodig och fångade tjuven Helena. De dramatiserade sagan samtidigt
som jag läste den.
Vi har fått höra fortsättningen på vad som hände Trulle och Trullsa i
ljudgrottan. De har även satt ihop ljud till ord och räknat ljuden i sina namn.
Viktigt att räkna ljuden, ibland är ljuden inte lika många som bokstäverna.
Även om solen värmde upp luften lite under onsdagen bestämde jag att vi hade
idrotten inne, tyvärr. Vi lekte Spökboll och hade en form av ”skyttestafett”.
Hoppas att det inte blir lika bister kyla nästa vecka.
Idag torsdag har eleverna i åkF-3 fått ge olika förslag till aktiviteter som de
skulle vilja fanns med i rastaktiviteterna som åk5-6 ska planera till vecka 8.
Nästa vecka blir det skidor på idrotten och jag tänkte att vi försöker även att
åka lite på utestunden på måndagen.
Vi kommer att starta upp vårt SKIDLOTTERI. Det innebär att för varje varv
eleven åker i vårt skidspår får man dra ett streck efter sitt namn i protokollet
(sitter i klassrummet). När vi sedan avslutar skidåkningen senare i vår kommer
varje streck att bli en lott. Har man åkt 7 varv=7 streck=7lotter med mitt namn.
Alla lotter hamnar sedan i en stor skål när vi har dragning. Vi drar sedan lotter
ur skålen, första namnet får gå först att välja pris och sedan fortsätter vi tills
alla har valt. Alla får ett pris. Vi samlar streck/lotter på idrotten och de får
även åka på lunchrasten. Vi samlar inga under fritidstid.
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