Mystiska hälsningar på er alla!
Vi körde igång med vårt deckartema direkt efter höstlovet
och det sätter verkligen igång en härlig aktivitet i klassrummet. Arbetet bygger på ett material som heter
”Uppdrag Språklyft” och är ett svenska material som utgår
från ”Nya språket lyfter” som är ett bedömningsmaterial
för skolan med olika observationspunkter.
Med utgångspunkt från en berättelse får eleverna olika
uppdrag och uppgifter. Jag har valt att sammanställa dessa i
arbetsscheman, liknande de som vi hade med
bokstavsscheman. Jag har gjort fem olika scheman då
berättelsen är uppdelad i fem avsnitt.
I varje schema finns en skrivdel med en skrivpartner och en enskild skrivdel. Det finns en
del där de läser, enskilt och tillsammans, och även läser upp sina arbeten för klassen. Till
detta har vi olika motorik och kreativa övningar. En helhet, precis som i åk 1.
Jag har gjort om och lagt till en del delar i arbetet som jag tycker ska finnas med och
kommer även förändra lite från förra gången jag arbetade med det här, för tre år sedan.
Om du är mer intresserad av hur arbetet är upplagt så går det att läsa om det på bloggen i
en rapport som du hittar här: I spåret av ASL
Arbetet tränar alla delar i svenska ämnet som
finns i det centrala innehållet för årskurs 2,
samtidigt som det stimulerar fantasin och är
ett arbete som eleverna inte vill lägga ifrån sig.

Informationsstund:
Under vecka 47 (om två veckor) kommer vi åka till ishallen och träna lite skridskor.
Kolla över hur det ser ut med er utrustning, behöver ni låna skridskor och hjälm så går det
att fixa. Vi åker dit på torsdagen den 19/11 och blir borta halva dagen, men det
återkommer vi till närmare.
Nästa vecka – vecka 46 – så är jag iväg och utbildar lite lärare i landet om hur galet bra det
är att arbeta med ASL igen. Sista trippen för i år och den är neråt landet igen. Tre dagar
denna gång onsdag-fredag (Kommer även ha ett möte om att eventuellt göra läromedlet
till ett digitalt läromedel, känns lite spännande). NU är Eva på plats så ni vet att allt är
under kontroll ändå. Erika A, kommer att vara vikarie för mig.

Teknikens Hus.
I fredags hade vi en härlig dag på
Teknikens hus. Först gick vi in i
planetariet och fick se lite stjärnbilder
och annat spännande.

Efter det släppte vi eleverna fria att undersöka det som de själva ville, och de undersökte
och gjorde papper, och undersökte mer, och gjorde mera papper …

Vecka 46
Måndag 9 nov

Tisdag 10 nov

Onsdag 11 nov

Torsdag 12 nov

Fredag
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