Fredagsbrev uke 24 - Base 2
Med uke 24 runder vi av med fredagsbrevene for dette skoleåret. Denne uken
var den siste med periodens faste læringsstøttende aktiviteter. Neste uke vil vi
fortsatt satse på aktiviteter, men de vil være valgfrie som alle kan være med på.
Da tenker vi alt fra gym til formingsaktiviteter.
Her kommer det litt info om noe av det vi har gjort på læringsstøttende
aktiviteter denne uken 

Lego med Programmerin Siden
det var aller siste gang på kurset
fikk barna velge å lage akkurat hva
de ønsket. Noen valgte å lage Lego
fra oppskrifter vi har på iPaden.
Imens andre valgte noe uta av egen
fanatsi.
Sluttresultatene ble virkelig kule!

Forskerspiren

På forskerspiren har vi hatt om
tema vulkan. Ekstra gøy var det når
barna fikk jobbe to og to sammen
og fikk i oppgave å lage en vulkan.
Det klarte de fint ved hjelp av
natron, eddik, zalo, tomme
brusflasker og aluminiumsfolie. Vi
har lært at noen vulkaner ser ut som
de eksploderer og kaster lava
utover, imens andre ser roligere ut
og lavaen renner utover.
Mål: jeg vet at de ulike vulkanene
kan gjøre store skader

Sjakk Denne uken lærte barna om en «fire
trinnsåpning». Først er det om og gjøre å få ut en
bonde og en hest for å sikre kontroll på sentrum.
Etter det må man få ut løperen, også denne for å ha
kontroll på sentrum. Barna lærte også å ta en
rokade for å beskytte kongen. Den blir da plassert
bak tre bønder og får på seg en «jakke». Rokade vil
si at man flytter to brikker i ett trekk (kongen og et
av tårnene). Man rokerer ved å flytte kongen to felt
mot et tårn, og deretter flytte tårnet til det feltet
kongen passerte. I løpet av timen fikk vi i tillegg
lært litt om sjakkmatt på ett trekk.
Ganske så lærerik time 

Engelsk Da var det siste engelskkurset i
boks. Denne uken danset vi «Bom chika
bom» -dansen som alle barna syntes var
morsom. Og så jobbet vi med 80-talls
sangen «Girls just want to have fun».
Barna likte melodien spesielt godt, og
videre var oppgaven å fylle inn
manglende ord i teksten.
Mål: Jeg klarer å finne ord som mangler
og sette de inn i sangteksten

Vi ønsker dere
en riktig god helg!
Hilsen alle oss på Base 2

