Groplay - Sortering
Vi startade 17.4 kl. 10 och försökte få igång plattor, datorer. Plattorna vi har visade sig värdelösa
eftersom de antingen hade för lite minne, saknade någon del av Java eller bara inte öppnade
programmet helt. När programmet öppnade sig på ett par av dem så låste det sig ganska snabbt. :( Nå vi tog i bruk datorer och med dem fungerade programmet fint.
Eleverna fick ingen förhandsinformation om programmet eller hur de skulle använda det. Nåja,
men dagens barn kan ju allt så ingen hade problem.
En del elever hann jobba två lektioner med programmet och ville inte ens då sluta.
De tävlade om att få blommor vid sorteringen och den första tulpanen förorsakade ett
glädjetjut. :-) Solrosorna som kom senare väckte nog också förtjusta rop.
Då vi stängt programmet hann vi lite diskutera sopsortering och jag ritade upp tankekartan på
tavlan.
Vi hann också diskutera en del av frågorna i materialet. Eleverna hade nog förstått vad det var
frågan om och vi diskuterade också vem som sorterar sopor hemma.
Eleverna undrar förstås hur länge man kan hålla på med programmet och hur många blommor
man egentligen kan få :-)
Vi kommer att fortsätta att göra collage med sorteringen i olika grupper, samt naturligtvis också
göra uppgiftspappren.
Fortsatt arbete 20 april
Idag har vi gjort collage med “riktiga” sopor och bilder/teckningar. Vi jobbade under två lektioner
och resultatet blev kanske nu inte direkt strålande, men eleverna hade roligt under arbetet i sm
grupper. (Bifogar foton)
Vi hann också börja jobba lite med uppgifterna på pappren. Nästa vecka går vi igenom dem. Hade
tänkt bifoga någon av “sopsagorna”, men alla är inte klara med dem ännu.
I Finland har vi flera olika “sophanterare” och det finns också skriftligt material att använda i
skolorna.
http://www.rosknroll.fi/assets/Kierrtystieto/Otto-ja-Rolle-kierrattavat-SVE.pdf
https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/pysselbok.pdf
Så material finns, men appen med sortering var ny för mig och förstås för eleverna också.
Nu vet jag inte hurdan feedback ni vill ha, men ni får gärna fråga om jag varit otydlig.
Hälsningar Gunn-Britt

