En ny vecka!
Minusgraderna har under nätterna och
morgontimmarna letat sig in i vårt län.
Den varma koppen kaffe smakar bättre
än någonsin nu på morgonen när
frosten glittrar så vackert i gräset.
Det är trots allt en ganska vacker tid.
I onsdags kväll så fick vi se ett
skådespel på himlen, ett härligt
norrsken som spelade med sina färger över oss. Jag passade då på att just köra Norrskenet
som vårt nya fredagslektionstillfälle ”Grej of the day” eller GOTD. En sorts mikrolektioner
där eleverna får en ledtråd på torsdag att fundera över och sedan får de en liten lektion i
vad ämnet handlar om. En powerpoint med en del information. Vi kopplar det geografiskt
på vår världskarta och vi kommer även sammankoppla olika händelser med varandra.
Vi har hunnit med två stycken, den första om våra nya sedlar och mynt, och nu norrsken.
Intresset som eleverna visar under de här stunderna är härligt att se. Det blir en mängd
följdfrågor och vi kom in på olika väderfenomen som vi ska bygga mer kunskap kring.

Djurboken
Vi fortsätter arbeta med våra fina djurböcker, några har hunnit börja skriva om de valfria
djuren de får forska kring.NO temat om djuren kommer att lagom bli klart till höstlovet.
Efter höstlovet så vilar vi från våra skogslektioner också.
Vi kommer då arbeta med något helt annat tema.

I måndags hade vi olika matematikproblem som eleverna skulle lösa i sina
grupper. Uppgifter som krävde att de
samarbetade både med sina sinnen och
kroppar.

Som vanligt skriver vi ner lite om det vi arbetat
med i skogen. En träning i att komma ihåg vad
vi gjort (repetition) och en skrivträning förstås.

Nu börjar det bli kallt ute i skogen och
några frös lite, så se till att ha varma
kläder på er till måndag då vi stegar ut
igen och fortsätter arbete aktivt med och
i vår skolskog.

Näst vecka är både jag och Eva borta en del av dagarna.
Eva är ute i skogen tisdag och onsdag då det är äventyr för årskurs 4.
Jag är på resa onsdag och torsdag till Uddevalla och Göteborg och föreläser där.
Det här innebär att vår klass kommer ha vikarie på onsdag, men det kommer med alla
säkerhet gå alldeles utmärkt.

Vecka 42
Måndag 12 okt
Tisdag 13 okt

Onsdag 14 okt

Torsdag 15 okt

Fredag 16 okt

SKOGEN
Svenska
Matematik
Musik
Svenska
Svenska
Matematik
Engelska
NO / SO
Idrott
SV / Matematik
Idrott
Matematik
GOTD

Fika + varma kläder

Christer och Eva är borta

Christer är borta
Eva är på plats
Idrottskläder
Idrottskläder

