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Veckobrev v.45
Hej alla föräldrar på Lyan!
Första veckan med det nya grupperna och visst har det varit spännande samt lite
nytt för några elever men vi upplever ändå, redan nu, att fler kompisrelationer
har skapats och gruppdynamiken i grupperna har till och med har förbättras,
vilket är vårt mål med de nya gruppkonstellationerna.

Bra att veta:




Det börjar bli kyligare ute så se gärna till att det finns (märkta)
kläder efter väder på era barns hyllor.
Tisdagen den 14 november har vi föräldramöte kl18 på Lyan. Det vill
ni inte missa!
LEKSAKSFREDAG! Många elever har önskat att få ta med sig en
leksak till Lyan och det får eleverna göra nästa fredag (17/11). Vi
ser helst till att leksakerna som era barn tar med sig inte har något
batteri, spelar musik och inte heller är omtåligt.

Denna vecka har vi haft Bornholm som vanligt. Denna vecka har de olika
Bornholmsgrupperna fått göra detta:
Valarna/Späckhuggarna:
Vi arbetar med långa och korta ord. Eleverna har själva fått komma med förslag
på långa och korta ord och vi har räknat bokstäver samt jämfört ordens längd.
Eleverna har även fått börja med att leka med bildserier. Spännande!
Bläckfiskarna/Delfinerna:
Vi har arbetat med långa och korta ord. Eleverna har fått lyssna efter längden
på olika ordpar och gissa vilket ord som är längst. De har även fått använda sig
av böcker för att förtydliga ordens längd samt att vi har pratat om konkreta och
abstrakta ord som t ex. är, som, kärleksfull och ishockeyhjälm, gris, ost. Vi har
fått färglägga alla långa orden på ett arbetsblad.
Fiskarna/Maneterna:
Vi har jobbat med seriebilder. De fick klippa ut bilder och lägga dem i en ordning
som de själva tycker. Alla sätt är rätt och eleverna la bilderna i olika
ordningsföljder vilket ledde till olika historier. Dessa historier fick eleverna
återberätta för varandra, vilket var spännande och pirrigt men ett bra tillfälle
att träna på att prata inför sina kompisar. Några elever skrev även berättelser

Mälarhöjdens skola
Utbildningsförvaltningen
under bilderna. Vi har även hunnit med att säga olika meningar med motsatsord
och även meningar med homonymer.

Sjöhästarna/Hajarna:
Vi lekte en lek, om att fläta en fläta. En uppskattad lek som handlade första
ljudet i ord. Vi använde oss också av en påse som var fylld med olika saker som
eleverna skulle säga om det började på samma ljud eller om den saken skulle
bort. Vi hann även göra en stencil där eleverna skulle leta efter ljudet S och O i
ord. Om det fanns det ljudet i ordet så fick eleverna färglägga bilden.
Eleverna har även fått besöka biblioteket och träffat bibliotekarien Inge som
läste en saga för oss och visade oss runt i biblioteket.
På matematiken denna vecka har eleverna fått gå på tipspromenad med
Halloween/Matte tema. Denna aktivitet var inomhus på Mickels och där fanns
olika frågor upphängda runtomkring för eleverna att hitta och svara på olika
matematikfrågor. Eleverna tyckte det var klurigt men roligt! De har även fått
fortsätta med arbeta med likheter och olikheter.
Under Bokstavslandet så har eleverna fått ge förslag på olika ord som börjar på
O och B. Därefter fick de gå på bokstavsjakt och leta efter saker som finns på
Lyan som börjar på bokstaven B och O och eleverna hittade allt från bil, båt,
broccoli, bulle till bebis, ond (en docka såg ond ut), oval (ett ägg) osv. Det är
roligt att höra hur eleverna reflekterar t ex. när de märker att det är svårt att
hitta saker på bokstaven O så löste de den problematiken att leta efter saker
som var orange, såg otäck ut osv. Sedan fick eleverna arbeta i sin arbetsbok och
fortsätta jakten på bokstäverna B och O samt lyssna efter korta och långa ord
och rimord. Kul!
På ASL stunden fick eleverna som vanligt sitta och skriva på Ipads samtidigt som
de i hörlurarna hör hur bokstäverna som de skriver låter. Detta är väldigt
intressant och spännande för de hjälper eleverna att stava då de direkt hör om
ljuden/bokstäverna de skriver bildar de ordet som var tänkt. Denna vecka fick
eleverna arbeta individuellt och istället för att endast skriva olika ord så fick de
prova på att skriva meningar som började med ”jag är…” t ex Jag är 6 år, Jag är
mig själv, Jag är bra på att baka kakor. Vi har pratat mycket om
meningsbyggnader och att meningar kan vara korta eller långa, och att man ska
ha mellanrum mellan varje ord. Därefter fick eleverna en stencil med en Jeep
som var i delar, eleverna fick färglägga delarna, klippa ut dem och klistra ihop
delarna till en Jeep.
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Vi har även tittat på en kompisfilm under vår värdegrundsstund. Denna vecka
tittade vi på en film om Henke som har en vän som heter Josef. Josef kommer
från ett annat land som hans familj har flytt ifrån pga krig. Men efter ett antal
år i Sverige får de ett meddelande som säger att de inte längre får stanna kvar i
Sverige. Detta gör att Josef och hans familj gömmer sig för att inte bli utvisade
och vi får se hur Henke startar en namninsamling för att Josef ska få stanna i
Sverige, vilket Josefs familj får i slutet av avsnittet. Vi diskuterar tillsammans
om hur vi känner efter detta avsnitt, hur vi har det här i Sverige och hur andra
barn i världen kan ha det.
Socialt:
Vi pratar även mycket om hur vi bör vara gentemot varandra, vad som är okej
och inte okej. Det sociala samspelet är vårt absolut främsta viktigaste arbete i
förskoleklass, och vi försöker förklara, leka, visa på så många sätt vi kan, hur vi
ska vara mot andra och mot oss själva. Det är viktigt vara snäll mot sig själv, inte
ha för hårda krav på sig själv, att det är okej att göra ”fel”. Att det är viktigt
att säga ifrån kompisar när någon gör något som man inte vill eller blir ledsen av
samt att det är viktigt att säga till oss pedagoger när konflikter sker eller om
man känner sig felbehandlad på något sätt.
Fritids:
På fritids denna vecka har eleverna haft gympasalen och flaggan i vanlig ordning.
Vi har pysslat, lagt pärlplattor, spelat spel, ritat, lekt med lego, byggt med
klossar, lekt affär, spelat kinect, och mycket, mycket mer.
Vi har haft Just dance, lekt med Ipads och provat på nya appar. Dessa appar är
spel som är med ett utbildningssyfte som t ex. Storest (affär), Bonholmslek osv.

Stort tack för denna vecka och trevlig helg
önskar alla pedagoger på Lyan!

