
VECKOBREV FA                                          V 5 
Hej! Är det vinter eller vår? Det är frågor vi fröknar fått under veckan, vilket inte är en helt lätt fråga att 

svara på, när fåglarna börjar kvittra så vackert och det är barmark och milt väder. Hur som helst hoppas 

det blir en fin familjedag i Bredsand. 

Under veckan som gått har vi arbetat med siffran ett och barnen har satt upp lappar i klassrummet med 

orden en och ett där man säger just så, ett fönster, ett skåp, en kran … Vi har även startat upp med 

Snilleblixtarna som är ett material som hjälper oss att arbeta entreprenöriellt. Vi arbetar i halvklass med 

det och Månarna startade under föregående vecka, kommande vecka är det Solarnas tur. När båda 

grupperna arbetat med Snilleblixtarna berättar vi mer…  

FA är en mycket fin och bra klass, nu jobbar vi vidare med att försöka vara ännu tystare 

när vi arbetar, likaså när vi går inomhus i skolan. Tillsammans har vi bestämt att vi 

samlar 10 blommor på tavlan, när vi fått tio blommor ska vi göra något kul tillsammans. I 

klassrummet står en önskeburk, där förslag på aktiviteter som vi kan göra då läggs ner. 

Idrott. Vi leker Äppelkungen och tränar konditionen, på måndag. Ta med ombyte och handduk. 

Simskola är det på tisdag igen och vi tränar vidare med våra goda kunskaper. Glöm inte badkläder då! 

Äventryspedagogik har Månarna tillsammans med Sofia. Solarna arbetar då med Snilleblixtarna, 

tillsammans med Ann-Charlotte. 

Skogen går vi till på onsdag. I onsdags fick vi ett uppdrag av trollen, där de berättade att någon äter 

upp deras kottar och de vill att vi skulle ta reda på vilka det var. Vi letade efter kottar som någon ätit på 

och tog reda på att det var hackspettar, möss och ekorrar. Vilket sedan dokumenterades i Naturboken. 

Matematiken under veckan handlar om siffran 2 och vi pratar då också om par, samt arbetar med våra 

sifferpåsar ”Vi tänker siffror”. 

Musiklek blir det även denna vecka, kul!  

Biblioteket besöker vi på fredag, ta med utläst bok då. 

 

 

 

 

 

 

Hälsningar 

Tove & Ann-Charlotte 

MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk 

TISDAG: Simskola, Äventyr - Månar, Solar - Snilleblixtar 

ONSDAG: Skogen – kläder efter väder 

TORSDAG: Matematik, lek 

FREDAG: Bibliotek, Musiklek, Matematik 

 


