Pedagogisk Planering

Lindblomskolan

Grej of the day
Termin:

Ht år 2

Kommunikation, Vardagsaktiviteter

Period
HT14

Inledning
Med ämnesövergripande undervisning i form av microlektioner blir du allmänbildad och lär dig lite om mycket.
Du får många tillfällen att använda dig av "the big five".

Kursplanens syftestext
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en
grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning,
såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera i sina olika
former.
Mål till eleven
¤ Du ska kunna arbeta självständigt med din grej of the day bok, kunna sortera informationen på ett bra sätt i
den.
¤ Du ska kunna använda svenska språket i tal och skrift.
¤Du kan förklara och visa hur våra microlektioner hör samman.
¤Du ska berätta för någon hemma vad microlektionen handlade om.
¤Du ska veta vad som är skillnad på fakta och åsikt.
¤Du ska fundera över om informationen är viktig eller inte och våga stå för eller ändra sig om du testat och
kommit fram till något annat en innan.
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Vi kommer att bedöma
¤Hur självständigt du arbetar med din grej of the day bok och sorterar din fakta på ett adekvat sätt.
¤Hur du använder svenska språket i tal och skrift.
¤Hur delaktig du är i microlektionerna och påvisar samband mellan dem.
¤Hur mycket du berättar hemma om microlektionerna.
¤Hur väl du visar vad som är skillnad på fakta och åsikt.
¤Hur väl du framhåller dina åsiktet och beslut.

I undervisningen kommer vi att arbeta med
¤Genomgång av olika ämnen inom olika skolämnen.
¤Skriva i skrivboken grej of the day.
¤Diskutera och analysera de olika lektionerna som vi tar upp.

Slutuppgift
Din grej of the day bok med olika fakta och bilder.
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