
VECKA 9-FEBRUARI-MARS 2023

Nu har vi haft Talang 2023 på Sanuk! På
storsamlingen blev det en riktigt show!
Nästa vecka är alla tillbaka som haft lov.

På måndag firar vi Magha puja som är en buddhistisk
högtid. Vi får besök av en munk på skolan. Tänk på
att täcka axlar och knän och ha andra färger än
orange, som är munkarnas färg.

Krabborna - förskola/förskoleklass
Krabborna tycker det är väldigt roligt att använda sig
av sina kroppar vid skapande. Vi har därför fortsatt
göra hand- och fotavtryck och bildat olika djur som
lever i Thailand. Det har blivit clownfiskar, bläckfiskar,
humrar, ödlor och en och annan sköldpadda.

I och med att det är sportlov och några barn är lediga har vi ägnat oss åt mycket fri lek och
rollekar - byggt kojor och gjort linbanor, spelat pingis, lekt med bilar och lego. Några barn är
intresserade av former och vi har sjungit om och med hjälp av ett rep tränat på att bilda en
cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.

Ödlorna - årskurs 1-3
Vi ödlor har övat för fullt inför talang på våra raster. Utöver det har kojbygge och pingis varit
två populära rastaktiviteter. Clara har järnåldern på sin planering och Charlie om våra 5
sinnen. Så vi hade högläsning ute så att alla fick lära sig om det. Det som var mest
spännande var att pupillerna minskar och förstoras beroende på ljuset, vilket vi testade!
Något annat som fascinerade barnen var hur människor levde på järnåldern och att barnen
på den tiden hade ansvar för djuren! Det är så roligt att se barnen få nya kompisar, hur
duktiga de är på att inkludera andra och hur fint de leker med varandra.

Elefanterna - årskurs 4-8
Veckan inleddes som vanligt med Lilla aktuellt. Det handlade om kriget i Ukraina. Vi
diskuterade orsaker till kriget och testade sedan våra kunskaper i en Kahoot.  På idrotten
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hade vi hinderbana och sen poolbad. Ibland pausar vi i arbetet med en lek, denna veckan
blev det Simon says. På storsamlingen var det flera från gruppen som deltog i Talang, bland
annat som presentatör och koreograf. De utvecklas i att ta ansvar, så kul att se!
Annat eleverna arbetat med är: recension, gamla testamentet, luft, längdenheter och så
mycket mer.

Dagar för idrott
F-klassen är med Aporna på idrott och pool på onsdagar.
Ödlorna åk 1-3: idrott onsdagar, pool måndag och onsdag.
Elefanterna åk 3-8: Idrott tisdagar, pool torsdag och fredag.

Bilder från våra morgonsamlingar. En bra start på dagen!
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