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Veckobrev v.46
Hej alla föräldrar på Lyan! Tack för ett riktigt trevligt föräldramöte! Barnen
tyckte det lät väldigt kul när vi berättade att ni föräldrar stått här och hoppat,
gjort armhävningar, sit-ups, sjungit Pelle plutt, byggt ihop Rimdomino o s v som vi
har gjort här.

Kom ihåg:


Vi vädjar till er föräldrar att ni pratar med era barn om att det nu
är kallare i luften och att barnen behöver klä sig i varmare kläder.
Alltså täckbyxor/ överdragsbyxor eller åtminstone långkalsonger/jeans
och förstås jacka, mössa och vantar. Titta gärna till i lådan så att
det finns extra med byxor, kalsonger, långärmade tröjor också.



Det har visst klagats över att många bilar ställer sig längs
St.Mickelsvägen intill skolan där man inte får stå. Tänk gärna på att
ställa bilen någon annanstans.



Nu är det dags att fylla i Skolenkäten. Skolenkäten är en
webbenkätundersökning som riktar sig till elever, vårdnadshavare och
pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras fr om den 6 november t om
den 1 december. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten och
klicka därefter på ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i
förskoleklass” och ange koden y57LN6. OBS! Denna kod avser endast
förskoleklassen.



Håll koll på när tidningen Skolfamiljen skriver en artikel om att
förskoleklassen jobbar med digitala verktyg. Några elever här på Lyan
var ju då med när tidningen var här på besök. Tidningen kommer ut
var 25:e varje månad.



Glöm inte luskamma era barn över helgen igen.

I måndags lekte alla barn i parken på förmiddagen och efter lunch hade grupp 1
förstås gymnastik som vanligt med Lasse. Under tiden som grupp 1 hade
gymnastik fick grupp 2 vara inne och leka.
Under veckan har vi haft Bornholm, ASL, Matematik och Bokstavslandet.
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På matematiken den här veckan har vi jobbat med geometriska formen Cirkel.
Eleverna har gjort cirklar tillsammans med sina kroppar efter varandra på golvet
och de har pekat på var de kan hitta cirklar i rummet. Därefter byggde de även
cirklar av kaplastavar. Eleverna upptäckte att man kan ha olika antal kaplastavar
men ändå lyckas bygga ihop en cirkel. Efter det fick eleverna klippa ut sex
cirklar som de klistrade ihop till fina Cirkelmaskar. Dessa kan ni nu skåda på
dörrarna in till varje färggrupps dörrar på Lyan. De hann också jobba med en
stencil när man ska fylla i streckade linjer för cirklar och färglägga det som är
cirklar bland en hög med olika andra geometriska former. Sist men inte minst
hann vi även se på en kort film från UR; ”Katten musen tiotusen” som tog upp
just om formen Cirkel.
På ASL har eleverna jobbat med meningen ”Jag kan”. De har skrivit olika
meningar i ipaden som börjar på Jag kan och sedan har man skrivit t ex Jag kan
cykla, jag kan läsa, jag kan räkna. Sedan har de gjort en grovmotorisk övning att
Kasta (som börjar på K) en boll till varandra. Eleverna tränar på att fånga bollen
från varandra. En rolig övning efter skrivandet!
Bokstavslandet: Vi har tittat på en film om M och A. Eleverna fick därefter
komma på olika ord som börjar på A och M. Sedan repeterade vi även tidigare
bokstäver som vi har lärt oss. Avsnittet i Livet i Bokstavslandet handlade om
mat och hette ”Jag vill ha mat”. Efter filmen pratade vi om matcirkeln. Vi
pratade om vad som är nyttigt och bra att äta och få i sig dagligen. De började
på att färglägga en matcirkel som de kommer att fortsätta att jobba med nästa
vecka.
På Bornholm den här veckan har vi:
Delfiner / Bläckfiskar: Vi har jobbat med meningar. Eleverna tilldelades var sitt
ord som de läste upp för kompisarna och sedan fick de tillsammans bygga ihop en
mening av dessa ord. Hur många ord fick meningen? Eleverna fick lägga klossar
för varje ord i meningen för att räkna hur många ord det var i meningen. Sedan
gjorde vi likadant med en ny mening. När vi läste den förra och nya meningen som
t ex var ”Månen lyser på natten, Sara sitter vid ratten” upptäckte barnen till sin
glädje att orden natten och ratten ju rimmar!
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Valarna/Späckhuggarna: Vi har jobbat med sammansatta ord som sol och stol
blir ju solstol. Barnen tyckte det var väldigt kul och sedan blev det att de
hittade på egna ord som bajs och korv – bajskorv.
Fiskarna/Maneterna: Vi har jobbat med homonymer. Vi har tillsammans kommit
på olika meningar med ett ord som betyder olika saker. Som ”jag har en hårlock”
och ”kastrullen har en lock”. Därefter har vi jobbat med homonymer med hjälp av
Lyko. Eleverna parade ihop två bilder som heter samma sak men som har olika
innebörd så som kungakrona och en enkrona.
Vi har även den här veckan hunnit börja prata om ordklasserna Adjektiv, Verb
och substantiv. Barnen var jätteduktiga på att komma på massvis med ord till
varje ordklass! Sedan räknade vi hur många de kom på. Efteråt kom de på fler
och fler och ville inte sluta lektionen.
I onsdags fick barnen världens överraskning! Vattenmannen och Speed kom hit
till Lyan och visade upp en Julshow för oss och Snäckan! Det var fantastiskt kul
att se! Ibland gick de runt med mikrofonen till barnen och de fick säga något.
Varje gång barnen skulle säga något förvrängdes rösten och blev pipigare eller
mörkare. Oj vad mycket skratt det blev!
Utöver det så har barnen under fritidstiden haft Just dance, jobbat med
matematik och bokstäver i ipads, innelek (lego, transformerslek, pärlplattor,
doktorslek m.m.) och utelek med bl a lek i klätterställningen, fotboll, man har
gjort snöänglar i den lilla snö som kom häromdagen m.m.) flaggan, gymnastik m.m.
Idag kom äntligen den efterlängtade leksaksdagen. Självklart fick barnen
presentera sin leksak för varandra på samlingen också.

Oj vad tiden går fort, nu är det helg igen och nu är det bara två veckor kvar till
första advent!

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

