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Utbildningsförvaltningen

Hej alla föräldrar på Lyan!

Veckobrev v.4

Bra att veta:
- Vi erbjuder skridskoåkning på måndagseftermiddagar från kl.13.00ca.15.30. Alla elever som vill följa med och åka skridskor får det.
- Under vecka 6 kommer vi att ha elevsamtal med varje elev på Lyan. Ett
samtal som sker individuellt och som handlar om bl.a. trivsel,
kompisrelationer. Föräldrar deltar inte på dessa samtal.
- Vi önskar att ni ser över era barns extrakläder(byxor och strumpor) och
fyller på vid behov.
- Vi tackar så mycket för toalettrulle och äggkartong engagemanget, nu har vi
så det räcker ett tag framöver. Tack!

Denna vecka har eleverna haft Bornholm som vanligt. Där har vi
arbetat med bl.a. ordklasserna substantiv, verb och adjektiv och
några grupper har lekt olika språklekar med fokus på ordets
första ljud.
Under matematiken denna vecka har eleverna avslutat arbetet
med geometriska objekt. Eleverna fick ett varsitt häfte som
handlade om alla de geometriska objekten som de under flera
veckors tid har arbetat med. Väldigt uppskattat!
Vi har haft Bokstavslandet och där fick eleverna titta på det
femte avsnittet av Bokstavslandet som handlade om bokstäverna
Ss och Åå. Efter avsnittet fick eleverna försöka komma på olika
ord som börjar på dessa bokstäver och därefter fick eleverna
arbeta i sina egna arbets-häften.
ALS kommer eleverna börja med nästa vecka då vi ägnat den
tiden till pulkaåkning och till att leka!
Grupp 2 har haft fadderträff denna vecka. Där fick eleverna tillsammans med
sina faddrar ett papper med olika geometriska objekt. Uppgiften var att
tillsammans skapa en robot. De fick klippa och klistra samt samarbeta kring hur
roboten skulle se ut och även tillsammans namnge roboten. Det var väldigt kul att
se hur olika alla robotar blev och vi upplevde det om att eleverna tyckte
uppgiften var rolig!
Grupp 1 kommer ha fadderträff inom kort.
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Eleverna har även haft fritidsaktiviteter som de under
eftermiddagen fått välja på. Vi har bl.a. erbjudit gympasalen som
fortfarande är väldigt omtyckt, där har vi lekt lek med massa
lekar som vanligt. Vi har även dansat till Just dance!
Eleverna har fått välja att göra gipstavlor och gjort pärlplattor
samt halsband.
Många väljer att leka inne under fritidstid och då leker eleverna
oftast i legorummet, i gröna rummet med de stora byggkuddarna,
ritar eller skapar olika mästerverk i vårt magiska skapande rum,
spelar spel som t ex. Uno eller leker olika rollekar osv. Vi har även lekt ute och
där gungas det ofta, eleverna spelar fotboll eller pingis, klättar i den lilla
klätterställningen eller leker på den gröna mattan.

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

