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Veckobrev v.10
Hoppas ni alla hade en skön sportlovsvecka förra veckan. De elever som var här
hade en rolig vecka med bland annat pulkaåkning och en dag med bowling, mycket
uppskattat!

Kom ihåg:




Titta på torkskåpet där vi har hängt upp tider för elevledda
utvecklingssamtal som startar v.12
Torsdag den 22/3 kommer vi att besöka Mälarhöjdens kyrka för
att titta på ett påskspel. Vi går ca.9.40 härifrån den dagen.
Boka in i kalendern för Öppet Hus 18/4 kl.16.30-19.00. Mer info
kommer närmare.

Den här veckan har vi bl.a. under Bornholmslektionerna fortsatt att jobba i våra
häften med olika uppgifter, vi har tränat på att skriva alfabetets gemener och
versaler och ritat en tillhörande bild som börjar på varje bokstav. Vi har också
jobbat med bokstäverna M och A och andra bokstavsljud. Några elever har gjort
var sina bingobrickor med valfria bokstäver, sedan drogs det upp en bild och
eleverna fick tänka på vilken bokstav som bilden visar börjar på. Man har också
fått jobba med gröna markörer och lägga ut lika många markörer som det är i
ett ord. En markör är svart och den ska placeras på rätt ställe där t ex
bokstaven R finns i ett ord. Den kan finnas i början, i mitten eller på slutet.
På matematiklektionerna har röda gruppen jobbat med sifforna 5 och 6 och
gröna gruppen har arbetat med siffrorna 3 och 4. Utöver att träna på att skriva
sifforna så har eleverna ritat en djurfamilj på 3 stycket, ritat ringar på alla fem
fingrar, färglagt rätt siffra bland en massa andra siffror m.m. När man blivit
klar med det så fick eleverna en efter en sätta sig och jobba med
matematikappen Vektor som vi precis har kommit igång med.
Vi kommer att arbeta med Vektor under en 10-veckors period. I Vektor kommer
eleverna att få träna på tallinjen, minnesträning och klura med olika
problemlösningar. Eleverna har var sitt inloggningsnamn vilket gör att de kan
fortsätta att utvecklas från där de räknade senast. Eleverna får därmed
utvecklas och utmanas efter sin individuella förmåga. Vektor kommer att
användas ibland i slutet av en matematiklektion ca 20 min åt gången eller under
fritidstid. Eleverna kommer att få tillgång till Vektor ca 1-2 gånger i veckan.
Appen innehåller mycket träning av både addition och subtraktion, vilket
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illustreras av tallinjen. Den andra delen är arbetsminnesträning där man ska
trycka på olika figurer i samma ordning som de blinkar. Appen höjer hela tiden
svårighetsgraden för att utmana eleven. Den tredje delen är problemlösning där
olika typer av pussel ska klaras av. Vektor är ett roligt, lustfyllt och
stimulerande arbetssätt där matematik blir roligt och igenkännande. Vektor är
utformat så att det ska likna ett spel men där de samtidigt utvecklar minne och
matematik för eleven. När eleven har gått igenom ett antal uppgifter så kommer
de vidare till nästa bana/värld.
På ASL har eleverna kommit på så många ord som möjligt som börjar på
bokstaven E som listades upp på tavlan. Därefter ritade alla elever var sin
elefant.
På Bokstavslandet har eleverna fortsatt att arbeta vidare i sina böcker.
På gymnastiken den här veckan har eleverna lekt i en hinderbana.
På fritids den här veckan har eleverna i grupperna Zebror och Krokodiler lekt
Kinesiska muren.
Några elever har även denna vecka haft barnyoga och sagomassage och man har
dansat till Just dance.
I onsdags var vi alla på besök på Konserthuset där vi lyssnade på en orkester
som spelade musik av Ludwig van Beethoven (Ludde B). Eleverna uppskattade
konserten och tyckte särskilt om maskoten Ludde B som var så rolig, speciellt
när han avbröt pianisten Markus. Tack alla föräldrar som ordnade matsäck till
era barn. De tyckte det var så roligt att visa upp sin lunchmat för varandra.
Majoriteten åt nog pannkaka! :)
På lördag är det dags för Andra chansen av Melodifestivalen, så imorgon fredag
kommer vi lyssna på bidragen och rösta fram vilka artister nu som är
Lyanbarnens favoriter.
Vi har från och med idag studenter (Yuliana och Tam) på besök från Stockholms
universitet där de utbildar sig till fritidslärare. De kommer vara här hela nästa
vecka.

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

