Hej!

Veckan har varit fylld av prat om saker från förr. Eleverna har kommit med
spännande saker som vi undersökt och pratat omkring. Bland annat en gammal
Rubank, ett våffeljärn, några gamla mynt, ett strykjärn, en flaska som vi tror
användes till öl, en telefon med snurrskiva, en koskälla och massor med annat
spännande. Bengt hade med sig en underlig ryggsäck av trä.

Vår tidslinje är nu fylld med släktingar från eleverna. Härligt att se bilder på

mormors mormor som är född 1905. Vilka bra matematikpass vi haft med det
här. Snart har alla satt upp en av sina släktingar på tidslinjen. Mycket fint!

I tisdags hade vi förmånen att få besök av en gumma från 1912. Hon berättade
och visade oss saker från hennes tid. Det var spännande att höra hennes
berättelser om hur de levde utan elektricitet och andra saker som vi är vana
med att ha. Vi fick också prova och titta på alla saker hon hade med sig.

Det handlade mycket om att
arbeta med saker under hennes
tid. Baka och laga saker.
Fast på något sätt kändes det
som om de verkligen umgicks
tillsammans i familjen och trivdes
mycket bra med det.

Vi fortsätter nu med temat Förr & Nu nästa vecka och det kommer bli ganska
mycket att göra till vår föreställning på torsdag.
EFTERLYSNING:
Om ni har kläder, saker som kan användas till vår föreställning så blir vi
jätteglada om vi får låna så vi kan klä ut oss i tidsenliga kläder och visa
tidstypiska saker. Vår klass har tidsåldrarna 1920, 1940, 1970 och 2000.

Alla tvåor samlade för sång
träning. Det ska låta bra när det
blir uppvisning.
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Måndag 26 nov

TEMA
Idrott

Tisdag 27 nov

TEMA
Idrott

Onsdag 28 nov

TEMA

Torsdag 29 nov

Öppet hus
FÖRESTÄLLNING

Fredag 30 nov

Vanlig skoldag

Ha en god och fin helg alla

Christer Friman

Öppet hus 10:00 – 15:00
Föreställning kl 13:00

