
Fritids Kobran veckobrev v.42
Info veckan som varit...
Förra tisdagen var det utelek på Kobrangården och fotbollsplanen. I den fria leken har en grupp av elever lekt affär där 
fler och fler elever anslutit under veckan som gått. Genom leken har eleverna lekt i olika konstellationer och haft olika 
roller, som på en arbetsplats. De har gjort mat av naturmaterial och använt stenar som pengar. 
Även i sandlådan har det varit många elever som har samarbetat vid byggandet och hämtat vatten. Genom leken har de 
då tränat på bygg och konstruktion.
I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta
och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i 
handling. 

                 (Lgr 11, Skolverket rev.2016, 4:e kap, s.24)
Under onsdagen hade 3B smultron programmering där de programmerade en robot, som då åker på en bana av 
bokstäver. Syftet med aktiviteten är att de ska få en förståelse för att en dator gör bara det som den är programmerad till 
att göra. De delas där in i två små grupper som får träna på att samarbeta och att kompromissa, för att kunna lösa de 
uppdrag som de får. 
Sedan var det också högläsning där eleverna fick lyssna till en bok ur Superhjälteserien ”Ensam”. Eleverna satt då och 
ritade och kunde följa med i bokens handling med illustrationerna, genom att boken projicerades upp på en 
projektorvägg. Vi hade även boksamtal gällande läsförståelse och svåra ord. 

I torsdags var det yoga där två elever höll i passet. De hade förberett genom att lägga ut alla yogamattor, samt planerat 
vilka rörelser som skulle ingå samt avslappningsberättelse. Efteråt fick deltagarna ge feedback till de som höll i passet, 
vilket bara var positiva kommentarer. Nästan alla elever i gruppen vill hålla i yogan, vilket de kommer att få under det 
kommande året. 
På fotbollsplanen den eftermiddagen var det fotbollsmatch med pedagog.

Under fredagen var det tipspromenad på fritids där temat var musik denna gång med frågor som gällde det de har fått 
lära sig på musiklektionerna under hösten. 

Igår så hade 3B fritids hela dagen där de fick återberätta en saga med appen ”Sock puppets”. De fick också lära sig om 
ASCII-koden som är den koden som används för att programmera bokstäver på dator. Detta skapade de med pärlor. 
På eftermiddagen var det kör där eleverna övade på en låt av Avicii som ska framföras med koreografi på 
fredagsshowen. Sedan övade de också minimusikalen till ifrån Lejonkungen. 
Under hela veckan har eleverna skapat med Halloweentema med papier maché och de har även skapat scendekoration 
till deras minimusikal som kommer att visas längre fram i november.

Övrigt
Genom utvecklingssamtalen som pågår har vi fått in nya önskemål från eleverna, som vi ska försöka genomföra samt 
köpa in under det kommande året. Vi återkopplar till eleverna via samling om önskemålet inte går att genomföra och 
varför, men i största möjliga mån försöker vi uppfylla allt som önskas. 

Info denna vecka v.42 + mån v.43
Tis 15/10
Fotbollslek 3C blåbär kl.14.30-15.00
Utelek fotbollsplan kl.15.00-16.00
Schack kl.16.00-17.00

Ons 16/10
Skogsgruppen kl.14.00-15.30 
3B blåbär programmering kl.14.30-15.15
Utelek Kobrangården

Tors 17/10
Genrep fredagsshowen kl.14.30-15.30
Utelek fotbollsplan

Fre 18/10
Fredagsshow kl.14.45-15.30
Utelek Kobrangården

Mån 21/10
Utflykt Amfiteatern Blåbär kl.14.00-15.30 
Smultron Kobrangården och innelek

Veckans utmaning: Kalla alla vid deras namn.             Ha en trevlig vecka! / Chimo, Mia, Ida, Cicki och Ann-Sofie


