
Vasaskolan Fredagen den 12:e mars

Hej på er! 
Vilka fina diagram barnen hade med sig till skolan! 
Jätteroligt att se hur ni tillsammans fyllt i dem.         
Nu har vi avslutat området kring sömn. Sista lektionen 
handlade om hur mycket vi sover -skillnaden mellan en 
bebis och vuxen. Barnen fick ett cirkeldiagram att fylla i 
utifrån deras sömndiagram -hur stor del av ett dygn 
sover jag? Nästa vecka startar vi upp området maten och 
kommer arbeta med det under tre veckor.

I tisdags gjorde vi ett experiment med ett ägg. Hur kan 
ett ägg flyta i saltvatten men inte i sötvatten? De hade 
många olika tankar och gissningar, ibland utvecklade 
man klasskamratens tanke. Det är fantastiskt roligt att 
vara lärare och sätta igång elevernas funderingar, höra 
deras samtal, hur de vänder och vrider på resonemang!

På temapasset hade de Inga (klasslärare i 2:an) eftersom 
Simon var sjuk. De gick ut i skolans närområde och 
letade vårtecken.

Måndag 15/3: 

Idag har vi gympa med 
Simon. Om vädret tillåter är 
vi ute! 

Tisdag 16/3: 

Temapass Naturfynd! 

Torsdag 18/3: 

Veckans bokstav är Gg. Ta 
med en sak som börjar på 
veckans bokstav till idag! 

Jag har lagt ner en 
mattestencil på danska (!!) i 
barnens  mappar. De ska 
öva på talraden. Lämna in 
stencilen på torsdag 18/3! 
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Eftersom Simon var sjuk fick fröken hålla i gympapasset i måndags. Det blev en idrottslektion 
som kallas röris, utgivet av friskis och svettis. Vi övade på att balansera, vara stark och snabb 
sedan avslutade vi lektionen med avslappning. 

Varje år delar Göteborgs kommun ut en bok till alla förskoleklassbarn! Idag har vi delat ut 
boken till era barn och sett en film om hur författaren kom på sagan och illustrerade bilderna 
i den. (Före pandemin delade alla bibliotek ut boken men nu är det alltså skolorna som delar 
ut).

I skrivande stund ser jag många barn som leker, springer, bygger och gräver i det slaskiga 
vädret. Barnen skulle behöva nån sorts av rymddräkter för att kunna stå emot blöta kläder :) 
Packa gärna ner en uppsättning extrakläder till ditt barn så kollar vi över alla extrakläder nästa 
vecka!

Vi önskar er alla en trevlig helg!
-Ulla & Madeleine


