
VECKA 6-FEBRUARI 2023

Under veckan har eleverna tränat på
frukternas namn på thai. På torsdagens
storsamling bjöd vi in föräldrarna till en
tipspromenad. Alla gjorde ett fantastiskt
jobb!

På fredag nästa vecka, den 17 februari ska
vi åka till Rajabhakti park strax utanför Hua
hin. Skoldagen startar kl. 8.30 och barnen
lämnas där på morgonen.

Bra att ha på sig en huvudbonad, vara
smord med solskydd och ha med sig
vatten.

Krabborna - förskola/förskoleklass
Krabborna lyssnar varje vecka på en ny saga om Kanin och Igelkott där någon form av
dilemma tas upp. Den här veckan är utmaningen att lyssna och samarbeta. Vi tränar vår
hörsel genom olika lekar, t ex ljudmemory och vi leker tillsammans i sandlådan på gården.
Vi har utforskat några djur som finns i vår närhet och som vi är nyfikna på, t ex geckoödlor,
ormar och varaner. Förutom att måla, skapar barnen djur med hjälp av piprensare och
pärlor. Förskoleklassen skriver även fakta till sina bilder och med hjälp av ett måttband
mäter vi hur lång en varan kan bli!

Aporna - årskurs 1-2
Aporna har fått pröva att torrsurfa på land under idrottslektionen. Vi har också börjat bli
riktigt grymma på yoga. Under veckan har vi lärt oss om bandvaranen som finns i
närområdet och vi har skrivit en faktatext om den.
Om ni äter avokado hemma så får ni gärna ta med kärnorna då vi tänkte börja odla det på
skolan. Har ni gamla glasburkar får de gärna packas med också, för att ha avokadon i.
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Ödlorna - årskurs 3-4
Denna vecka har vi ödlor fortsatt arbetet med Thailand som land och även gjort en
jämförelse med Sverige. Vi har diskuterat vad vi tycker är det bästa med Thailand och det
bästa med Sverige. Vi har funderat på vilka årstider respektive land har och hur lustigt det är
att det just nu är den kalla perioden i Thailand. På idrotten gick vi tillsammans till ett
närliggande utegym. Det blev svettigt! Vi avslutade med yoga ute i gräset innan det var
dags för bad.

Elefanterna - årskurs 5-8
Det blev en fin idrottslektion i veckan med fotboll och poolbad efteråt. Vi fick tips av elever
som spelar fotboll om hur man skulle skjuta och passa. Det finns så mycket kompetens
bland våra elever. Här tränade vi samarbete och laganda. Eleverna har skrivit frukternas
namn och gjort en lek som heter fråga, fråga, byt. Några moment eleverna arbetat med
under veckan är: ämnen runt omkring oss, stormaktstiden, hinduism, instruktioner,
decimaltal, vinklar, kamratrespons med mera.

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.
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Här arbetas det med vinklar och varaner!
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