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Veckobrev v.8

Jag ser det snöar, jag ser det snöar, det var väl roligt hurra…..Oj, vad tiden går
fort! Nu är det redan dags för sportlov nästa vecka, många kommer säkert åka
skidor och svischa ner för pulkabackor!

Kom ihåg:




Medtag skridskor till nästa vecka. Schemat för nästa vecka är inte
färdigställt, men någon dag nästa vecka kommer det bli skridskoåkning
som en sportlovsaktivitet.
Onsdagen den 7/3 kommer vi att åka till Konserthuset. Vi ska vara
där kl.11.00, så det innebär att vi kommer att äta vår lunch där.
Medtag alltså matsäck med dricka den dagen.

Den här veckan har vi bl.a. under Bornholmslektionerna jobbat med ord som har
långa och korta vokaler. Vi har pratat om vilken bokstav som kommer före och
efter en viss bokstav i alfabetet och vi har spelat småordsbingo. Några elever
fortsätter med att lyssna på första ljudet på olika ord. Vi har även haft
bokstavsbingo.
På matematiken har vi den här veckan tränat på att forma siffrorna 1 och 2. Vi
ringar in på en bild vad vi har två av på kroppen och vi färglägger siffrorna ett
och två bland olika siffror. På slutet spelade vi även färgyatzy.

På ASL har eleverna jobbat med bokstaven Mm. Eleverna har jobbat med var
sina motsatsord som de har ritat en bild till, som t ex lång – kort.
På Bokstavslandet har de jobbat med veckans bokstäver Rr och Yy.
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På gymnastiken den här veckan har eleverna lekt en lek som Kryssa Kung och de
har haft olika os-lekar. Medan ena gruppen har haft gymnastik så har den andra
gruppen varit i skogen och gjort roliga skogsuppgifter.
På fritids den här veckan har några elever haft barnyoga och sagomassage.
Intresset börjar bli allt större bland fler barn och många visar att de verkligen
uppskattar att få en lugn stund på dagen med yoga (som en del känner igen
hemifrån) och med lugn avslappningsmusik och massage.
Eleverna har också erbjudits gymnastik med lekar som Gammelgäddan i
gymnastiksalen och några har räknat matematik och stavat ord till olika appar i
ipads m.m. Några elever har lekt doktor där de tar hand om sina patienter med
bandage och de ritar och tittar på sina röntgenplåtar på hur ben och armar blivit
brutna på deras patienter. Ett gäng elever har under veckan börjat tillverka
cigarrer och öppnat en cigarrfabrik.

Imorgon är det dags för deltävling 4 av Melodifestivalen, så idag lyssnade vi på
bidragen och röstade fram vilka artister som är Lyanbarnens favoriter.
Lyanjuryn röstade den här fredagen på Felicia Ohlsson.

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

