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Hej! Här kommer lite tankar och planering från oss i FA aven då lovet pågår för fullt!
Halloweendagen innan lovet blev en fantastisk dag alla visade sig från sin bästa sida.
Vi åt bananspöken, pumpa mandariner, popcornshänder, lekte lekar och dansade. Det
här är en klass man gärna vill gå på fest med!
Tyvärr kommer vi att mista en av våra fina vänner, som flyttar och därmed byter skola.
Vi önskar eleven och familjen lycka till och hoppas få höra ifrån dem i framtiden!
”Hemliga påsen”. Lite nytt som händer from tisdag nästa vecka är att dagens värd får en lite större roll. Den som
kommer att bli dagens värd får hem en ”Hemlig påse” att lägga ner en sak hemifrån som man kan berätta lite om,
(ingen leksak). Kompisarna kommer dagen efter när påsen kommer med tillbaka till skolan att få gissa på de tre
ledtrådar som dagens värd tänkt ut och berättar t ex:
1. Den är silverfärgad
2. Den har tänder
3. Den har ett skaft
Vad kan det vara tro? (Ingen får ropa rakt ut, man sätter handen på huvudet när man vet vad det är, …1,2,3 viska
vad det är)
Språket arbetar vi med på olika sätt just nu. Under kommande vecka ska vi börja leka Ordbanken, där alla har
möjlighet att arbeta utifrån sin språk-, läs- och skriv nivå. Vi arbetar även med ”dagens ord” några dagar/vecka.
Vad ordet betyder tar vi reda på, samt skriver det fint i en ny liten ordbok.
Biblioteket går ALLA i FA till på fredag, så ta med utläst bok då!
TEKNIK kommer vi att fortsätta att arbeta med och den här veckan fördjupar vi oss i FRIKTION.
Idrotten på måndag består av en kortleksstafett och spökboll.
Simskolan åker vi till på onsdag och tränar vidare på våra fina arm och bentag.
MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk
TISDAG: Äventyrspedagogik – Solar. Ordbanken
ONSDAG: TEKNIK – Friktion. Simskola – ta med badkläder och handduk
TORSDAG: Utelek på skolgården med teknik jobb
FREDAG: Bibliotek ALLA, Musiklek

Lucia firandet med förskoleklasserna blir som vi tidigare nämnt den 15/12
kl:
15.30, där ni får se alla 75st förskoleklassare i ett luciaframträdande. Vår musiklärare
Anne kommer att spela tillsammans med oss den eftermiddagen och Luciatåget
kommer att vara i BE hallen. Efter luciaframträdandet går vi till vår matsal och fikar med
något gott ni tagit med hemifrån, på så vis får alla möjlighet att äta/dricka det den vill ha.
Varmt välkomna!
Hoppas ni alla får en fin helg!
Hälsningar
Fröknarna i FA

