Veckobrev för Gulsippan FC
Vecka 6
Hej!
Denna vecka har inte lika många barn varit sjuka! Skönt att de flesta har tillfrisknat. Vi jobbar vidare med
arbetsron i klassrummet. Vi har haft flera guldstunder under veckan då barnen har varit jätteduktiga.
Mer sådant!
Svenska/språklek: Vi har fortsatt att arbeta med ljud i våra språklekar. Vi lyssnar efter ljud i början av
ord och i slutet av ord. Vi har också tagit bort första ljudet i ord så att nya ord bildas. Vi har även arbetat
med bokstaven N. Barnen har bl.a. lekt ”Ett skepp kommer lastat” med N-saker, arbetat i bokstavsboken
och färglagt en N-mandalas m.m.
Matematik: Barnen har fortsatt att arbeta med antal på olika sätt. Vi tar hjälp av plockisar för att
konkretisera. Barnen har arbetat två och två med varsin plockislåda. Morgan arbetade som vanligt med
barnen i onsdags när jag var ledig. De jobbade då mestadels med matematik.
Idrott: På idrotten fick barnen prova på olika redskap.
Musik: På musiken fick barnen sjunga bl.a. sånger om kroppen med rörelser till.
Tema kroppen: Vi fortsätter att träna på olika kroppsdelar. Vi gör det genom rörelselek och genom att
skriva namnen på olika kroppsdelar intill en ritad kropp på ett arbetsblad. Barnen har också fått använda
datorn och tränat på kroppsdelar på den. Det tyckte de flesta var riktigt roligt! Barnen har också arbetat i
små grupper och funderat över vad handen och foten kan göra. Varje grupp fick göra ett gemensamt
kollage och sedan redovisa sin uppgift för klassen.
Tillsammans med Morgan har barnen arbetat med några av våra sinnen. De har bl.a. arbetat med
känseln, synen och hörseln. De har arbetat med känselpåse, Kims lek och släppt föremål i golvet och
lyssnat noga vad det var som ramlade.
Bild: Barnen har målat tillsammans med Morgan. De fick måla fritt med grundfärgerna.
Fadderaktivitet: I dag fredag påbörjade vi vårt fadderarbete på skolan. Alla barn på skolan (F-5) är
indelade i små grupper med barn från varje årskurs. Dessa grupper ska vara fasta hela terminen.
Gruppen har också en fast gruppledare och en fast hemvist. Faddergrupperna kommer att träffas vid
flera tillfällen under terminen för att göra olika saker tillsammans. Denna första gång handlade mest om
att lära känna varandra och barnen fick fundera på vad de skulle vilja göra under dessa fadderträffar.
På måndag (11/2) är det studiedag. Ingen förskoleklass den dagen. Fritids är öppet som vanligt.
Meddela fritids om ditt barn ska vara här eller inte.
Jag bifogar ett brev från Agnetha och ett brev från Anna, vår idrottslärare.

Trevlig helg!

Hälsningar Sara

Vecka 7
Måndag: Studiedag
Tisdag:
Onsdag: Idrott
Torsdag:
Fredag:

Kontaktuppgifter:
sara.marinilli@edu.upplands-bro.se (FC)
ingrid.granat@edu.upplands-bro.se (musik)
anna.astrom@edu.upplands-bro.se (idrott)
anna.flodell.lindberg@upplands-bro.se (skolsköterska)
Gulsippan fritids: 08-581 694 76 Blåsippans fritids: 08-581 694 72 Vitsippans fritids: 08-58169056
Sjukanmälan: Ring 08-581 694 77 innan klockan 8:00. Glöm inte att friskanmäla ditt barn den dagen då han eller hon
återkommer till skolan. Ring även och meddela frånvaro om ditt barn är ledigt.

