
Fritids Kobrans veckobrev v.8
Info veckan som varit...
Under denna vecka har vi vid två tillfällen med en grupp om 6 barn, bakat matbröd tillsammans. De
har två och två fått ett recept som de tillsammans med pedagog gick igenom tillsammans. Vi 
pratade om de olika måtten som finns och räknade antal dl och msk två och två av de olika 
ingredienserna. 
Genom att baka får eleverna uppleva och praktiskt använda matematik. Vi pedagoger bidrar då till 
att eleverna får ”...en utforskande, laborativ och praktisk metodik, och därigenom även medverka till att 
skolans kunskapsmål uppnås. ( Allmänna råd för fritidshem s. 14, Skolverket 2014). 

Vi har också haft högläsning vid ett tillfälle. Vid högläsningen deltar en grupp om ca 20 barn och pedagogen 
har hittils läst olika böcker varje vecka och haft boksamtal tillsammans efteråt.

I kören har vi nu börjat sjunga på en önskelåt från eleverna som är på engelska. Vi övar då in utan att läsa 
texten, då det kan vara mycket svårt att veta hur man uttalar engelsk text. Pedagog sjunger före någon strof 
och eleverna härmar, tills vi lärt oss den utantill.
Vi pratar alltid om vad låtarna som vi sjunger handlar om för att kunna uttrycka det när vi sjunger så mycket 
vi kan. Ibland gör pedagogen om texterna och byter ut ord, så att det ska ”passa” till en 7-8 åring. 
Eleverna i kören ville gärna få med sig texten hem, så vi skickade med dem som ville. Men de kan behöva 
hjälp att läsa orden, så om ni har möjlighet kan ni titta tillsammans på det om de önskar. 

I onsdags var 1c smultron till Bultens fritids och lekte och det var en jättetrevlig stund. Vi spelade fotboll 
tillsammans, skapade Alla hjärtans dag pyssel, spelade olika spel och lekte rollekar.

Igår tittade vi på ”Storkarna” efter Friluftsdagen som för övrigt var mycket lyckad. Både vädret och 
inställningen hos eleverna var mycket positiv.

Under hela veckan har eleverna skapat ”Alla hjärtans dag” kort och presenter i verksta´n.

Idag var det Leksaksdag och många elever har lekt med sina gosedjur och leksaker tillsammans både inne 
och ute. 

Nästa vecka 8
Mån - Utflykt Skridskor Frivilligt Blåbär kl.12.30-15.30
Smultron Pingis, innelek och utelek 

Tis - Högläsning kl.13.20-13.55
Schack kl.14.00-14.50

Ons - Kör kl.13.45-14.30
Bakning liten grupp om 6 barn kl.14.30-15.30

Tors - Utflykt Skridskor Frivilligt Smultron kl.12.30-15.30
Blåbär Pingis, innelek och utelek 

Fre - Kahoot 1C kl.14.00-14.15
1C kl.14.30-14.45
1B kl.15.00-15.15

Nästa veckas utmaning - Gå inomhus.
Sportlovsinfo kommer till de som anmält närvaro nästa vecka.

Trevlig helg! / Gabriella, Mia, Chimo, Elias, Cicki och Ann-Sofie


