Söndagsbrev om veckan som gick

Hej igen … bilden här ovanför är från vårt skoljoggsområde som vi
ska springa nu på måndag. I fredags visade vi våra fadderbarn runt,
så de hittar. Vi kommer börja värma upp 9:00 på måndag för att
sedan jogga runt ett antal varv. Men först träffas vi i klassrummet
som vanligt på morgonen.
Vi arbetar så mycket på dagarna så veckan dundrar riktigt fram. Jag
gör några korta nedslag i vad vi sysslat med under veckan, sen går jag
mer ingående på RESAN i tangentdansen.

Resan
Projektet – temat flyter på (nu fick jag till
det).
Det är en mängd olika arbeten eleverna
arbetar med och det krävs samarbete,
tankekraft och finmotorik för att klara det.
Några av tjejerna byggde sina egna kontor
(eller var det en skamvrå) att arbeta i.
Mer om resan i ett längre inlägg på
Tangentdansen senare idag.

Matematik
Vi fortsätter träna multiplikation och division.
Hur hänger det ihop? Hur kan man dela upp olika saker.
Vi arbetar både praktiskt och i vår matematikbok.

Sinnen
Vårt första område i NO är våra fem
sinnen.
Vi kommer att arbeta både i skogen och i
klassrummet med det här arbetsområdet.
Vi kommer läsa, skriva, undersöka,
diskutera, se filmer och dokumentera om
våra sinnen och först ut var känseln.
Vi börjar arbetsområdet med en mindmap
på vad vi vet och sedan vad vi önskar ta
reda på och lära oss.
I skogen letade vi och kände på saker och sedan
skulle eleverna beskriva hur de olika sakerna
kändes. Bra adjektivträning också.
Vi tog sedan med oss de saker som gick att bära
hem till klassrummet för att arbeta vidare.
Dokumentera det vi undersökt.

Vi gör en ”Våra sinnen” bok.

Vi försöker köra ”Grej of the day” – en gång i
veckan nu.
Nu med fokus på att dokumentera för hand
också. Den bästa handstil du kan. Stor bokstav
och punkt. Hur ska bokstäverna se ut? Hur ska
de ligga mot linjen?
Den här veckan fortsatte vi på temat förlista
skepp och plockade då självklart in det mest
berömda av alla – Titanic.

Nu kör vi igång med samtalen och jag
skickar ut så ni får veta vilken tid ni
fått till de som skickat in till mig.
Sedan fyller jag på eftersom det
kommer in fler önskemål.

Vecka 37
Måndag 12 sep

Tisdag 13 sep

Onsdag 14 sep

Torsdag 15 sep

Fredag 16 sep

SKOLJOGGEN
slöjd – bara gr 2 idag.
svenska / matematik
Idrott – ute
Musik
matematik
Svenska
Matematik
NO
SKOGEN
Simundervisning – bad
Svenska
Matematik
Teknik / Matematik
Engelska
GOTD

Ombyte – idrottskläder

Ombyte – ingen golf
denna vecka.

Fika om du vill

Badkläder, handduk,
lås

