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Veckobrev v.46
”När första ljuset brinner står julens dörr på glänt
och alla människor glädjas att fira få advent…” Som sagt, så är det ju redan

första advent till helgen, och vad passade inte bättre än att fira det med ett
besök till kyrkan. Barnen var jätteduktiga och försökte t. o. m sjunga med i
psalmboken när vi sjöng ”Hosianna, Davids son”. Årskurs 3 sjöng också där för
oss i kyrkan. Väldigt mysigt och stämningsfullt.

Kom ihåg:


Torsdag 14/12 kl.15:30 är det dags för Lyans och Mickels
gemensamma Luciatåg som går ute på skolgården. (Tänk på att köpa
någon storlek större av diverse Luciaklädsel för att få på det över
jackan) Efter framträdandet kommer vi sälja korv, saft, kaffe m.m.
utanför Lyan och Mickels. Vi tar endast emot kontanter.



På måndag kl.13.00 - 15.30 kommer grupp 2 att åka skridskor
tillsammans på Myren och på fredag kommer grupp 1 att åka skridskor
samma tid.



Glöm inte att köpa julklappar till kalenderöppningen



Titta gärna efter kvarglömda kläder som kommer att hänga utanför
expeditionen hela nästa vecka, sedan kommer de att skänkas bort.



I veckan skickade vi ut ett mail till alla föräldrar. Om någon inte fått
mail från oss, kontakta oss så uppdaterar vi maillistan.

Under veckan har vi haft Bornholm, ASL, Matematik och Bokstavslandet.
På matematiken den här veckan har röd och grön grupp jobbat med geometriska
formen kvadrat. Eleverna har gjort kvadrater tillsammans med sina kroppar och
de har pekat på var de kan hitta kvadrater i rummet. Därefter byggde de även
kvadrater av kaplastavar. Efter det fick eleverna skapa kvadratiska söta
pingviner! Titta gärna på väggen inne på Lyan. Efter det jobbade eleverna även
med en stencil där man ska färglägga alla kvadrater. Till sist fick eleverna spela
ett tärningsspel där de skulle färglägga en geometrisk form i taget. Den som får
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tre färglagda geometriska former på rad har vunnit. Gul grupp kommer att ha
matematik nästa vecka vid något tillfälle istället.
På ASL har eleverna arbetat med bokstaven I Ipads. De pratade också om igår.
Vad gjorde vi igår i skolan?
Bokstavslandet: Vi har jobbat i arbetsboken med bokstäverna Mm och Aa. Man
skulle ringa in vilka saker som hör ihop med mat och på en annan uppgift skulle
man färglägga alla saker på en bild där man hör ljudet Mm respektive Aa.
På Bornholm den här veckan har vi:
Fiskarna/Maneterna: Vi har lekt Trasselmor där en ska lösa upp knuten av alla
barn som har trasslat in sig i varandra. Den som löser upp knuten ska bara
förklara med ord hur barnen ska vända på armarna för att lösa upp knuten. Vi
har också lekt ”Ett skepp kommer lastat med…” och så sa vi olika ord på leksaker
eller frukter. Om ett barn säger Ett skepp kommer lastat med Lego ska nästa
barn säga en sak som börjar på den bokstav som Lego slutade på. Vi har också
hunnit jobba med flera olika stenciler där man ska ringa in de bilder där man hör
ljuden M, L, S och R. På baksidan av varje bokstavs-ljudjakt så ville eleverna
skriva egna ord som de kom på som börjar på dessa bokstäver. Eleverna älskar
att skriva och de skrev gärna väldigt många också
Delfiner / Bläckfiskar: Vi har lekt Trasselmor och vi har jobbat med olika ord
som ska göras klart. Eleverna fick t ex orden sko, gräs och kaffe som de skulle
försöka komma på ett fortsättnings ord på. Som t ex skogräns, gräsmatta och
kaffekopp.
Valarna/Späckhuggarna: Vi har jobbat med ljudet och bokstaven O. Vi har tittat
på olika bilder som innehåller bokstaven O och sedan skulle vi komma på egna ord
som börjar på bokstaven O.
Nästa vecka kommer vi att ”glusa” era barn. Det innebär att vi gör en
kartläggning för att se var barnen ligger till i deras läsutveckling. Kartläggningen
följs sedan upp varje termin och följs vidare upp till lärarna i lågstadiet som
fortsätter med detta.
. I tisdags och idag fredag hade eleverna som vanligt gymnastik. Där lekte de
”Gammelgäddan”, ”Bläckfisken” och ”Hur många steg Familjen Lejon?”. Mycket
uppskattade lekar!

Mälarhöjdens skola
Utbildningsförvaltningen
Idag kom äntligen den efterlängtade dagen då man får öppna första luckan i
adventskalendern. Självklart kom tomten (Anzo utklädd) hit och läste två kapitel
ur ”Jul på monsterhotellet” för barnen. Sedan drog tomten tre namn som var
klurigt skrivet baklänges i adventskalendern. Ett barn från varje färggrupp fick
idag var sin julklapp ur julklappssäcken, oj vad förväntansfulla barnen var och
hoppades på att höra sina namn läsas upp. Tomten öppnade även en lucka i
Snällkalendern som uppmanade alla barn att säga ”Hej” till någon på skolan som
de inte känner för att se hur reaktionen kan bli bara av att säga ”Hej” till någon.
Vi har idag haft en brandövning med alla barn på skolan. Vi förberedde våra barn
på att det snart kommer att ske och hur det kommer att gå till. Barnen var
jätteduktiga och tog det väldigt lugnt och bra.
På fritids den här veckan har barnen jobbat med matematik och Bornholm i I
Pads, innelek (lego, transformerslek, pärlplattor, bilbanebygge m.m.),
gymnastiksalen, kinect, massage och utelek med bl a lek i klätterställningen och
gungorna.
Oj vad tiden går fort, till helgen är det första advent och nu är det bara tre
veckor kvar till jul!

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

