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I onsdags fick alla elever testa olika frukter - Polamai
på thai. Flera av frukterna var nya för eleverna, till
exempel tamarind och longan. Det var många som
gillade jackfruit och rosenäpple.

På storsamlingen gjorde vi Bamseyoga som elever
från åk 4-8 ledde. Vi hade även en avtackning.

Kom ihåg att smörja barnen med solkräm varje dag
innan skolan.

Krabborna - förskola/förskoleklass
Krabborna har under veckan arbetat intensivt med
RAR och lyssnat och tittat på bilder till sagan om Kanin och Igelkott. Boken handlar om att
säga stopp och barnen har fått möjlighet att måla sina händer i rött och trycka på papper.
Stopp betyder samma sak som ”nej” och är en del av att visa respekt för för andra men
också för sig själv.

Vi har även skapat fantastiska mandalas med
hjälp av naturmaterial i skolans trädgård - det
blev riktiga konstverk!
Förskoleklassen läser högt för varann och
räknar matematik så det står härliga till. Det
inspirerar även de yngre kompisarna att lära sig
bokstäver och leka med siffror.
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Aporna - årskurs 1-2
Denna vecka har aporna jobbat mycket med att skriva små bokstäver, skiljetecken och att vi
börjar en ny mening med en stor bokstav. Vi har jobbat med narrativ och skrivit en
gemensam berättelse. Barnen blev väldigt engagerade och har så mycket fantasi! Vi hoppas
kunna läsa våra berättelser för krabborna när de är helt färdiga. Vi har lekt övat oss på att
vara läsfixaren som heter konstnären, vilket innebär att skapa sina egna inre bilder till texter
vi läser. Socialt i gruppen har vi fokuserat på ”A:et” i RAR som står för ansvar för sina
handlingar. Alla gör vi fel ibland, men då är det viktigt att ta eget ansvar och kunna säga
förlåt på ett respektfullt sätt.

Till nästa vecka önskar jag att alla apor tar med sig sina plastfickor tillbaka till skolan och
sina personliga skrivböcker, så att får sina veckostjärnor och önskningar med sig hem.

Ödlorna - årskurs 3-4
Vi ödlor har arbetat med turistbroschyrer om Thailand, något ni fick se prov på vid
storsamlingen. Det var ett uppskattat arbete med motiverade elever. Idrotten har även
denna vecka varit elevplanerad. Det är roligt att se dem samarbeta, göra en planering för
uppvärmning och huvudaktivitet, skriva ner vilket material som behövs och göra upp lag.
Eftersom eleverna har olika planeringar med sig är det thaitema, thaikurs, RAR-arbete samt
bild, idrott och musik som är gemensamt. I so och no pågår just nu arbete kring tema
kroppen, luft och vatten, forntiden, geografi m.m.

Elefanterna - årskurs 5-8
Elefanterna började veckan med att titta på Lilla aktuellt. Därefter diskuterade vi några
nyheter och gjorde en Kahoot. I tisdags hade vi tabata och yoga på idrotten. Yogan leddes
av två av våra elever. Eleverna vill gärna hålla i aktiviteter, härligt! Vi har arbetat med RAR
genom en lek där vi tränade samarbete och att lyssna. Eleverna börjar kunna räkna upp till
tjugo på Thai, vilket var målet för veckan. Det arbetas flitigt på med alla veckoplaneringar
och de arbetar med exempelvis: skala, algebra, dina pengar, demografi, presentation av
Kanada och skriva berättelse med mera.
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Dagar för idrott
De dagar eleverna har idrott ska de komma ombytta till idrottskläder redan på morgonen.
Efter idrotten blir det bad i poolen. Packa ner sarong eller handduk och vanliga kläder att
byta om till efteråt. De behöver också ha druckit en vätskeersättning hemma på morgonen
den dag de ska ha idrott.

F-klassen är med Aporna på idrott och pool på onsdagar.
Aporna åk 1-2: idrott onsdagar, pool måndag och onsdag.
Ödlorna åk 3-4: idrott fredagar, pool onsdag och fredag.
Elefanterna åk 5-8: Idrott tisdagar, pool tisdag och torsdag.

Rasten är full gång!
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