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Veckobrev v.49
Hej alla föräldrar på Lyan!

Bra att veta:


Julsamlingen börjar 08.30 måndagar till torsdagar och på fredagar börjar
julsamlingen kl.09.00. Det är en mysig stund på morgonen som vi alla är
samlade tillsammans, därför önskar vi att man försöker komma i tid till
samlingen då många elever blir besvikna om de inte hinner höra exempelvis
julsagan.



På måndagar åker Grupp 2 skridskor och på fredagar åker Grupp 1
skridskor. Vi går till Mälarhöjdens ishall, fram och tillbaka, och är borta
från ca kl.13.00- 15.30. Det är kyligare tider och därför är det bra om
eleverna har extra varma kläder de dagar de går iväg och åker skridskor. Vi
önskar även att skridskorna inte ligger i platspåsar eller tunna tygpåsar då
de går lätt sönder.



På tal om kyligare väder så är det även blötare och slaskigare ute vilket
leder till att många elever kommer in från utomhusaktiviteterna och är blöta
in i underkläderna, därför ber vi er att se över era barns extrakläder och
se till att det finns ombyte om det skulle behövas.



LUCIA kommer vi självklart fira genom att eleverna på Lyan tillsammans med
eleverna på Mickels har ett gemensamt Luciatåg ute på skolgården. Den 14
december kl.15.30 kommer Luciatåget starta och efter framträdandet så
kommer vi sälja korv, saft, kaffe m.m. utanför Lyan och Mickels. Vi tar
endast emot kontanter!



Är det inte leksaksfredag så ber vi er att se till att era barn inte tar med
sig leksaker. Det uppstår tyvärr onödiga konflikter och situationer som vi
helst vill undvika. Vi kommer ha en leksaksdag inom kort där alla får ta med
sig en varsin leksak.

Under Bornholm denna vecka har vi som vanligt hunnit med en massa språklekar.
Eleverna kommer ofta med egna önskemål såsom trasselmor, rimlekar och
önskemål att få skriva olika ord som börjar på olika bokstäver. Vi försöker att
lyfta upp dessa önskemål och se till att eleverna får vara delaktiga i sin egen
undervisning samt utveckling.
Denna vecka får ni föräldrar ett smakprov på vad alla grupper har fått göra
under veckans Bornholmsstunder.
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Några elever har bl.a. tittat på och pratat om olika seriefigurer som de sedan
fått skriva en varsin mening om t ex. en elev valde Pippi Långstrump och skrev
meningen ”Jag tycker om att rida på en häst” på tavlan med hjälp av stora
magnetbokstäver.
Några elever har även fortsatt att prata om sammansatta ord, vad händer om
man talar ”längesbak” dvs vad händer med ordet polisbil om man byter plats på
polis och bil – bilpolis. Vad betyder det ordet nu? Fler exempel: husdjur –
djurhus, fiskpinne – pinnefisk.
Dessutom har några elever fortsatt fokusera på enskilda ljud som t ex. var finns
ljudet Aa i ordet leka, finns det ljudet i början, i mitten eller i slutet samt så
har fler elever fått stenciler där de ska gå på ljudjakt och leta efter en specifik
bokstav och färglägga den bilden. Vi hinner med mycket mer och vi upplever att
eleverna tycker att det är roligt, för det mesta! :)
Vi har inte haft matematik, bokstavslandet eller ASL denna vecka då vi istället
”glusar” eleverna. Det är ett material som vi lärare använder i skolan för att
kartlägga varje elevs läsutveckling. Med hjälp av detta material gör de möjligt
för oss att följa, stötta och stimulera eleverna till en god läsutveckling. Vi går
igenom fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och
läsintresse och detta material kommer att följa med eleverna upp till årskurs ett
och vidare. Vi kommer att fortsätta glusa eleverna fram till jullovet.
Istället för våra ämnen har vi haft Musik och Skapande. Under musiken har
eleverna fått sjunga Lucia sånger och andra julsånger. Väldigt roligt!
På Skapande lektionen så fick var och en skapa en snögubbe med hjälp av
silkespapper. Kom in och titta, de är verkligen helt fantastiska. Vi har snögubbar
i alla storlekar, hattar och morotsnäsor i alla storlekar osv. Kreativa ungar här på
Lyan som får oss alla att le med sina underbara skapelser.
Denna vecka har vi åkt skridskor och det har varit otroligt uppskattat av de allra
flesta elever. Vi ser framemot att åka fler gånger med eleverna!
På fritids denna vecka har vi varit i gympasalen, detta är såklart en favorit
fritidsaktivitet! Där har vi bl.a. lekt favoritleken gammelgäddan.
Vi har lekt med Quiver där elever får rita teckningar som sedan kommer till liv
med hjälp av Ipaden. Figurerna som man kan rita är många och de kan göra olika
saker när de kommit till liv, t ex så kan brandbilen spruta vatten, kaninen kan
kasta morötter osv. Kul! Innelek väljer många elever och då har det varit mycket
pärlplattor som skapats, legobyggen som expanderats och olika lekar som
formats som t ex. kojlekar, Marco-polo lekar osv. Det har även börjats spela lite
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mer kortleksspel som t ex. Uno och Finns i sjön än vad det tidigare gjorts på
Lyan. Det tycker vi är roligt!

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

