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Vecka 15

Hej!
Vilken vecka vi har haft! Vi har fortsatt med ett skönt lugn i klassrummet även denna
vecka. Jag hade förmånen att få vara med en stund på klassens idrotts lektion i onsdags
som handlade om bugg och dans. Wow vilka talanger vi har i klassen. Alla elever var med
och gjorde sitt bästa och alla dansade! Klassen fick mycket beröm av Mats och mig för
att tjejerna och killarna är så artiga mot varandra, glada och trevliga. Detta gör att alla
vågar vara med och lyckas. Bugg även nästa vecka på idrottslektionerna.
Arbetet flyter på bra, på matten jobbar vi vidare med mätningen och vi
har gått igenom omkrets och area. Nästa vecka blir det skala. I engelska jobbar vi med
nationaliteter nästa vecka går vi in på ett nytt kapitel som heter ” We all live in USA” .
På Vip-lektionen har vi jobbat fram olika lekar som grupper ska få
presentera för varandra. Temat för denna månad är tillit och uthållighet. Klassen har nu
gått igenom landskapen och Sveriges älvar och haft förhör på detta så att de kan det.
Hälsoäventyret
På No:n har vi jobbat med hälsa för att förbereda oss inför besöket på hälsoäventyret.
Vi har pratat om vad vi behöver för att må bra. När vi var på hälsoäventyret fick vi
lära oss mer om stress och sömn och vad vi behöver för att stressa ner och må bra. Vi
fick stressa upp oss i en lek som heter ”pepparkakskull”. Vi
fick upptäcka och använda alla våra sinnen i en fantastisk
inspirerande miljö. På slutet fick vi en vilsam avslappning där
många nästan somnade. Eleverna var trötta men nöjda och
glada när vi åkte hem igen vid lunch.
Tack till Eva Aviander som följde med oss på detta äventyr!

Bibliotek på torsdag 21 april, vill passa på att berätta att vi får mycket beröm
när vi kommer till biblioteket för att vi är så artiga och snälla när vi är där.
Fredag nästa vecka är jag på kurs i Stockholm och klassen har vikarie.
Nya läxor delas ut idag fredag ligger under läxfliken på hemsidan.
Geografiläxa, läslogg och engelskaläxa!
Trevlig helg / Frida
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