Hej på
er
igen!
Vi är inne i mars
månad och det är
dags för ett nytt
veckobrev.
Veckan har varit
en enda stor
aktivitet av rymd,
skriva, läsa upp
våra deckare och
en hel del
skridskoåkning.
När vi planerade in rymdstationen
”gör din egen planet”, som också
var ett av önskemålen från
elever, så kunde vi inte tro att
just den uppgiften skulle få ett
sånt positiv gensvar.
Uppgiften består av att hitta på
sin egen planet, rita den och
sedan skriva om den. Först var
jag inne på att begränsa det till
att det skulle vara en stenplanet
eller en gasplanet och så började
jag i mitt huvud sätta upp en massa andra punkter som jag märkte att det
kommer begränsa elevernas fantasi, och det är inget jag/vi vill göra …
Så det blev fri tillgång till deras kreativa sida och
planeten fick bli exakt som de själva vill. Några
blev till och med en levande planet, med känslor.
Resultatet av våra egna planeter kommer upp i vår
egen galax som sitter på väggen.
Till detta har vi gjort något nytt, som jag ville
prova. Muntlig redovisning digitalt.

Bilden här till vänster har en QR kod.
Om du på din smartphone har en app
som kan läsa QR koder och sätter
den mot denna kod, så kommer det
upp en muntlig redovisning om just
den här planeten i form av en liten
videosnutt.
Riktigt häftigt tycker jag.
Prova gärna … fungerar även här på
veckobrevet och kom gärna in och
testa i klassrummet när ni hämtar
ert barn i veckan. Just nu har vi bara
hunnit med två stycken, men vi fyller
på med QR koder under veckan som
kommer.
På våra iPads har vi QR läsare som ni
gärna får använda om ni vill.

Rymdarbetet är ett arbete där
eleverna tränar på att söka
rätt på fakta, en träning att
läsa kortare faktatexter, även
om några läser både på NE och
wikipedia, som kan vara rätt
avancerade texter.
Vi har fina små kort om varje
planet och även bra enklare
böcker om rymden som
eleverna läser. Vi använder
också unga faktas fina sida som
källa till kunskap.
Ett arbete som kombineras
med en hel del praktiska
övningar, som raketbygge,
robotbygge och göra egna planeter.

KROPPEN
Tillsammans i årskurs 2 arbetar vi med kroppen i fem olika stationer. Vi lär oss
om matsmältningen, skelettet, muskler, hjärtat, nervtrådarna och en hel del
annat också. Det här gör vi i tvärgrupper, några från varje klass ingår i
grupperna. Bra att blanda lite så de får lära känna varandra ännu bättre.

Hos mig mäter vi och gör våra egna tarmar. Att de är så långa inne i vår kropp är
häftigt att upptäcka.
I matematiken har vi arbetet med 3D figurer och beräknat hur mönster
fortsätter. Något som eleverna klarade mycket bra. En del av matematiklyftet.

En del av eleverna var lite upprörda över att
Dollystyle inte gått till final i melodifestivalen, men
de verkar inte vara överdrivet ledsna ändå.
Nästa vecka är full av aktiviteter, så vänd på
bladet och kolla schemat …

Måndag 14 mars

Tisdag 15 mars

Onsdag 16 mars

Torsdag 17 mars

Fredag 18 mars
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Musik
Kroppen
Matematik
Rymden
Engelska
Matematik
Idrott
Rymden
UTEDAG

Skidor eller skridskor

Tag med fika, pulka,
snowracer om man vill.
Se info nedan.

Fredagen den 18 mars – UTFLYKT
Vi går till backen som ligger nedanför där Bengt Jonsson bor ;)
Jag kommer aldrig ihåg vad området heter, men det är inte så långt och vi
promenerar dit från skolan. Eleverna får ha med sig något att åka på, men det
finns madrasser att låna från skolan om man vill. Det eleven ska åka på får de
också dra, bära eller släpa dit. Nu är det snö så det är inga problem.
Vi kommer äta lunch ute – vi får självklart mat från skolan.
MEN … vill man så är det ju mysigt och trevlig att fika ute och det är fritt fram
att ta med det fika man själv vill ha (inte chips och godis då … det är ju inte
fredagsmys ännu). Bra, varma och sköna kläder är en bra grej också att ta på sig.
Vädret beräknas vara ca -3 grader och sol, så vi tror på en grymt härligt dag.
Måndag 21 mars

Tisdag 22 mars

Onsdag 23 mars
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