
Vasaskolan Fredagen den 18:e mars

Hej! 
Den här veckan har vi bland annat arbetat med vulkaner. Vi 
har sett filmer var i världen vulkaner finns, vad en vulkan är 
och hur den får utbrott. Sedan gjorde vi ett vulkanexperiment 
med trolldeg, bakpulver, diskmedel och ättika. Det blev ett 
superhäftigt vulkanutbrott!

På trafiklektionen har Ulla berättat om vikten att bära 
bilbälte och sitta på en bilkudde. Utan bälte blir det som att 
ha en elefant lös i baksätet.

Utifrån boken som vi fick av Göteborgs stad har vi pratat om 
språkbruk och barnens verklighet att börja skolan -likheter/
skillnader.

Under hälsokunskapslektionen gick vi igenom mat som 
kroppen mår bra av. Barnen fick sitta två och två, diskutera 
och rita vilken mat som är bra för kroppen. Vi fortsätter med 
detta ämnet nästa vecka.

Måndag 22/3: 

Idrott med Simon på 
skolgården. 

Tisdag 23/3: 

Temapass med David Collvin 
och David Silberberg, 
expedition skogen. 

Torsdag 24/3: 

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

Matte stencil Hur många är det 
av varje? Räkna i bilden. Skriv 
antalet i cirkeln. Lämna in idag! 

Läseftermiddagar: 

Eftersom förra 
läseftermiddagen var en succé 
har vi bestämt att ha ytterligare 
3 st läseftermiddagar under 
våren. Eftersom vi inte kan åka 
iväg på studiebesök eller andra 
utflykter tror vi att det kan vara 
viktigt att skapa andra tillfällen 
som bryter av lektionerna i 
klassrummen.  

Datumen vi bestämt är:    
-fredag 26/3                      
-fredag 23/4                        
-fredag 28/5                            

Precis som förra gången får de 
ta med både fika, böcker och 
gosedjur!
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Fritidsrutan: 
Från fritids har vi skickat ut ett formulär kring ert barns närvaro på påsklovet, tyvärr verkar det 
spårlöst försvinna i cyberspace för vissa. Har ni inte fått mailet går det bra att fylla i via denna länk 
https://forms.gle/4R8gBkJ8KV3KjEAf6

Flera gånger i veckan har vi på fritids avslappning i olika former. Vi har pratat om hur viktigt det är 
med sömn för barnen. Efter varje avslappning får barnen posta en lapp om hur många timmar de sovit. 
När björnen når sitt Ide utlovar fritids en spadag under våren.

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

https://forms.gle/4R8gBkJ8KV3KjEAf6

