
Fritids Kobran veckobrev v.22
Info veckan som varit...
I måndags lekte eleverna i värmen ute på Kobrangården. Eleverna lekte rollekar, spelade fotboll, läste 
tidningar och satt och ritade. Vi tog ut vatten som de kunde svalka sig på armar och ben med. 
Vi hade en pedagogstyrd lek ute som var Burken. Vi skapade batik i mindre grupp inomhus inför basaren. 

Under tisdagen var det också mycket varmt väder och de elever som blev tillfrågade att få baka ville inte det 
utan ville hellre vara ute och leka. Då man ska utgå ifrån elevernas intresse så att det blir en lustfylld och 
meningsfull fritid, så bestämde vi att flytta fram bakningen.
En liten grupp skapade batik på örngott inför basarförsäljningen. 

När det blev onsdag så fick eleverna ha högläsning där den sista delen ur bokserien Häxfolket lästes och 
eleverna fick möjlighet till att få vila och rekreation. 
Vi hade även yoga där det också var en aktivitet med möjlighet till fysisk aktivitet samt vila och rekreation. 
Det var stort fokus och lugn även under avslappningen. 
Eleverna lekte också på fotbollsplanen.

I torsdags fick eleverna först se en kortfilm om vad organisationen WWF gör. Sedan var det Basar där de 
elever som ville fick stå och sälja våra batikörngott och fikabröd som ni bakat hemma inför detta event. Så 
tack för all hjälp med att få in pengar till WWF!
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka 
och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

(Lgr 11, Skolverket rev.2016, 1:a kap, s.9).

Under fredagen var det Leksaksdag och Biofredag där eleverna fick se på filmen ”Narnia” som de själva 
röstat fram under veckan. De fick även lite popcorn till filmen och det var ett mysigt slut på veckan.

Info den här veckan v.22
Mån - Kobranråd liten grupp kl.14.30-15.00
Bakning liten grupp kl.14.15-15.15
Utelek Kobrangården

Tis - 2A och 2C utflykt till Lugnet kl.11.40-15.00
2B film ”Mio min Mio” kl.13.30-15.00
Schack kl.15.00-16.00

Ons - Minicamp Landhockey utomhus 2B kl.12.40-13.40
 2C kl.14.00-15.00
 2A kl.15.00-16.00

Utelek fotbollsplan kl.14.00-15.30 

Tors - Stängt!

Fre - Lovfritids för anmälda elever. 
Sammanslagning med Mikrofonens fritids. 

Veckans utmaning - Rensa hyllan, städa lådan och ta med hem. 
Skräp vid mellanmålet ska slängas i papperskorgen.

Ha en fortsatt trevlig vecka! / Ida, Cicki, Elias, Chimo, Mia och Ann-Sofie


