
Fritids Kobran veckobrev v.23
Info veckan som varit...
Under hela veckan har eleverna skapat mosaik. Eleverna väljer då en kakelplatta som de ska lägga ut ett mönster 
på med kakelskärvor. De kan då välja bitar som redan finns eller välja en kakelplatta som de får hamra sönder i 
bitar. När de har lagt ut ett mönster får de lägga fog på ytterligare en kakelplatta som de ska föra över mönstret 
till. När det har torkat lägger de fix på och slipar senare alla kanter. 

I måndags övade kören en sista gång inför filminspelningen. Eleverna övade då utan manus och med rekvisita.
Några elever började att skapa Kahoot inför fredagens aktivitet där de själva fick välja tema på frågorna som blev
olika skolämnen som matematik, geografi och kemi.

Under tisdagen lekte eleverna på fotbollsplanen innan vi stängde tidigare den dagen.

I onsdags var det fotbollsmöte med de elever som skulle spela i fotbollsmatchen mot år 4 på fredagen. Där vi 
samtalade vi med eleverna om schysst spel och vilka positioner de skulle ha på fredagen. 
Eleverna hade också högläsning denna em ur boken ”Bröderna Lejonhjärta” där eleverna inte ville läsa själva 
denna gång utan att de ville lyssna till pedagogens läsning. 
Några elever spelade basket på fotbollsplanen där eleverna lekte en lek som heter 21:an.

Under torsdagen var kören och gjorde en filminspelning på Tellus med scener ur filmen Sing som de övat på 
under vårterminen. Eleverna tog ett stort ansvar över när de skulle göra ett ombyte inför nästa roll och när de 
skulle upp på scen, vilket ledde till att vi filmade klart alla scener. När det är färdigredigerat kommer eleverna att 
få se filmen här på fritids. Förhoppningsvis denna veckan. 
De elever som var kvar på skolan gjorde olika hoppreps-ramsor och lekte både inne och utomhus. 

I fredags var det fotbollsmatch mot år 4. Eleverna var mycket positiva och peppade varandra under matchens 
gång. 
De som inte deltog eller var publik till fotbollsmatchen deltog i Kahoot som var skapat av några elever på 
avdelningen. Det var även där god stämning där man också hejade på varandra och grattade till deras placeringen 
efteråt. 

Info kommande veckan v.23
Mån 1/6 
Utelek Kobrangården
Kakelmosaik kl.14.30-16.00

Tis 2/6 
Vattenlek på Kobrangården kl.14.30-15.15 - Skicka med ditt barn handduk, badkläder/ombyte, solkräm, 
petflaska.
Utelek Kobrangården

Ons 3/6 
Högläsning kl.15.00-15.30
Utelek Fotbollsplan

Tors 4/6 
Önskemål om att eleverna går hem senast kl.16.00 denna dag, för att vi pedagoger ska hinna förbereda inför 
festen. 
Avslutningsfest på Bultvägen 12 kl.18.00-19.30

Fre 5/6 
Leksaksdag
Fotbollsmatch med år 4 kl.15.00-16.00

Veckans utmaning: Alla måste tömma sina lådor och hyllor. 

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


