
Fritids Kobran veckobrev v.22
Info veckan som varit...
Under hela veckan har eleverna fortsatt att skapa gipshänder och tecknat med kolkritor. 

I tisdags var flera halvklasser och besökte Klubben. Där fick eleverna titta runt i lokalerna och de fick också 
lyssna till en pedagog som berättade om verksamheten där. Vi har två halvklasser kvar som inte har besökt 
Klubben än, som kommer att få göra det denna veckan.
Vi erbjöd eleverna att spela brännboll på eftermiddag, men eleverna ville hellre leka fritt på fotbollsplanen 
vilket de då fick.
...undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter...

(Lgr 11, Skolverket  rev. 2016, 4:e kap, s.24) 
Under onsdagen var det yoga som hölls av tre elever. De eleverna planerade först vilka positioner som skulle
vara med i passet, vilken musik som skulle spelas samt vilken avspänningssaga de skulle läsa. De förberedde
rummet med yogamattor och tog fram bilder till de olika positioner, som under passet visades med projektor.
Efter passet fick de som deltog ge stjärnor och önskningar till de som höll i passet och så gavs det applåder. 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för 
att vara fysiskt aktiva. 

(Lgr 11, Skolverket  rev. 2016, 4:e kap, s.25) 
Under veckan har flera elever när vi varit inne lekt ”Streetview-bingo”, vilket innebär att en pedagog går in 
på google streetview och eleverna får då gissa vart i världen bilden är ifrån. Eleverna kan då via text på 
skyltar eller genom att se på hur husen ser ut eller annat vart bilden är ifrån. 
Denna lek har startats utifrån ett geografi intresse som finns hos många elever på avdelningen. 

I fredags var det endast några elever som var på fritids och de som var här såg på filmen ”Dumma mej 2”. 
Eleverna ville också baka och då sökte de fram ett recept på kladdkakemuffins som de sedan använde när de
bakade. 

Info den här veckan v.22
Mån 25/5 - Kör kl.14.30-15.15 
Kahootskapande - kl.15.15-16.30 
Mosaik kl.15.15-16.00
Utelek Kobrangården 

Tis 26/5 - Mosaik kl.14.30-15.30 
Utelek fotbollsplan

APT fritids stänger kl.15.45
Schack kl.16.00-17.00

Ons 27/5 - Möte fotbollsspelare kl.14.15-14.30 
Högläsning kl.14.30-15.15 
Kahootskapande - kl.15.15-16.30 
Utelek fotbollsplan

Tors 28/5 - Klubben besök 3B blåbär kl.11.50-12.20
                                           3A smultron kl.12.20-12.50 
Kör inspelning på Tellus biografen kl.13.45-16.00 
Utelek Kobrangården

Fre 29/5 - Fotbollsmatch med år 4 kl.15.00-16.00 
Kahoot kl.14.30-15.15 
Utelek Kobrangården 

Veckans utmaning: Flytta pluppen
                                                 

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


