Hej alla blivande Saturnusfamiljer!
Lemshaga är en certifierad ”Grön Flaggskola” genom Håll
Sverige rent och på skolan arbetar vi för en hållbar utveckling.
Detta gör vi för att skapa respekt och kunskap om vår miljö. För
att uppnå det behöver vi vistas i den och lära oss vad som är bra
för den.
Då vi ses i augusti kommer vi att starta upp vårt nya tema,
”Livsstil och hälsa”. Under året i Saturnus kommer vi bland annat
arbeta med Lemshaga och närområdets historia med människan
och vår familj som utgångspunkt. Vi hoppas kunna finna
ledtrådar i Uranus som leder oss till skatten. Så hur ser sin
historia ut och vilket ursprung har du?
Uppgift:
I sommar vill vi att du tittar närmare på just din historia.
Som sommaruppgift kommer du att få ta reda på mer om din
familj och släkt. Hur långt tillbaka, i ditt släktträd, känner du till.
Har du fått ditt namn från någon i din släkt? Eller är du väldigt
lik någon i släkten? Kanske vill du arbeta med samma sak som
dina äldre släktingar tidigare arbetade med?
Tillsammans med denna instruktion får du även ett släktträd där
du får fylla i information om just din släkt. Är det så att du kan
fylla i längre tillbaka än vad det finns plats för får du gärna
fortsätta skapa ett eget släktträd. Vi vill att du tar reda på namn,
årtal, yrke, stad/land eller annat intressant som du vill berätta
för oss i klassen. Under de första veckorna kommer du att göra en
egen google presentation med hjälp av ditt släktträd och de bilder
du väljer att ta med dig för att presentera just din historia för
dina klasskamrater. Varje vecka får en ny kompis presentera sin
historia.
Det ska bli spännande att få ta del av din historia!
Varma sommarhälsningar
Camilla, Ingela och Desirée

