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LÖDÖSE. Förra freda-
gen avslutade lågsta-
diet på Tingbergsskolan 
sin temavecka.

Under fem dagar fick 
eleverna fördjupa sina 
kunskaper i sagans 
värld.

– Det var den klas-
siska folksagan vi var 
ute efter. Om berättan-
dets konst med magi 
och spänning, förklarar 
lärare Ulrika Eres.

Sagotemat togs emot med 
öppna armar av eleverna i 
årskurs 1-3 på Tingbergs-
skolan. Barnen var ivriga att 
berätta om sina upplevelser 
när lokaltidningen kom på 
besök på fredagsförmidda-
gen.

Lärorikt och kul
– Det har varit jättekul och vi 
har lärt oss mycket, förklarar 
Isa.

Temaveckan inleddes med 
att eleverna fick se filmen 
”Nim och den hemliga ön”. 
Dagen därpå hade klasserna 
besök av en bibliotekarie från 
Lilla Edets bibliotek, som 
läste sagor och dessutom 
berättade vad som är utmär-
kande för en saga.

– Att jobba med motsatser, 
ha med alla sinnen, använda 
sig av de magiska talen som 
är 3, 7 och 12, beskriva var, 
vem och när samt alltid ha ett 

lyckligt slut. Det är saker att 
tänka på när man skriver en 
saga, berättar eleverna i års-
kurs 2A.

Inspirerande
På onsdagen fick eleverna 
skriva egna sagor, som senare 
ska sättas ihop i en sagobok. 
Torsdagen innebar poäng-
promenad på Lödöse biblio-
tek, där böcker fanns i pris-
potten. Veckan avrundades 
med diktamen där enbart 
sagoförknippade ord före-

kom. En hel del elever hade 
också hörsammat uppma-
ningen att klä ut sig till valfri 
sagofigur.

– Jag tycker bäst om Mäs-
terkatten i stövlar, sade Erik 
Dreifeldt som gestaltade 
sin favorit på bästa tänkbara 
sätt.

– Eleverna har verkligen 
jobbat bra. Det märks att 
sagotemat inspirerat dem, 
avslutar Ulrika Eres.
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Erik Dreifeldt i klass 2A på 
Tingbergsskolan hade valt 
att klä ut sig till Mästerkat-
ten i Stövlar på temaveck-
ans sista dag.

Eleverna i årskurs 1-3 på Tingbergsskolan hade enbart posi-
tivt att säga om sagoveckan.

En klassisk saga är den om 
Rödluvan.

Isa som den söta katten Findus.
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