Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Fredag 27/5 2016

Nu är det inte så många dagar kvar i ”ettan”. Eleverna jobbar färdigt med olika
saker och de kämpar på så fint. Vi har läst sista läsläxan för den här terminen.
Nu får eleverna chansen att själva välja vad de vill läsa. Vi har pratat om hur
viktigt det är att fortsätta läsa under sommarlovet. På lektionerna i svenska har
vi pratat om skiljetecken(? och !). Vi har också tränat på att läsa med inlevelse.
Dessutom har vi repeterat konsonanter och vokaler.
I matten har vi jobbat med talföljder, titta vidare på övning 3 kap. 13 Pixel
digitalt. Hela kap. 13 är läxa i nästa vecka. Vi har också spelat flera spel t.ex.
20- kamratsbingo (som 11+ 9).
På engelskalektionen har vi repeterat det vi har jobbat med under terminen
genom att olika grupper redovisat olika teman t.ex. familjen, färger, kläder och
väder.
På tekniklektionen tittar vi på olika uppfinningar som sax och sudd. Vi lär oss om
uppfinningens historia, funktion och utveckling.
På NO- lektionerna har eleverna arbetat med bondgårdens olika djur.
Roligt att många har ”ångat på” hemma, vi har pratat om och sammanställt hur
mycket vi har rört oss.
Det blev ingen friidrottsdag igår p.g.a. regn. Vi tar det nästa vecka istället.
Vi kommer att skicka hem färdigt arbete och därför är det bra att skicka med två
plastkassar till skolan nästa vecka.
På måndag går vi på utflykt till Gränby 4H. Vi kommer att jobba med
bondgårdens djur och grilla hamburgare (skolan ordnar). Det vore trevligt om
barnen kan ha med sig lite eget fika också, t.ex. frukt, bulle/kaka och extra
dricka. Vi hoppas på fint väder, men kolla gärna väderprognosen så att barnen är
rätt klädda!
Torsdagen 9/6 är det skolavslutning. Det kommer att vara olika tider för olika
klasser eftersom alla inte får plats i matsalen samtidigt. Klockan 10.30 går vi och
tittar på tvåornas uppträdande. Skoldagen startar som vanligt 08.20 och slutar
ca 11.15. Därefter tar fritids över för de som är kvar.
Kom ihåg vecka 22
Måndag
Utflykt hela dagen!
Tisdag
Ta med två plastkassar.
Onsdag
Torsdag
Matteläxa kap. 13 (digitalt)
Friidrottsdag (idrottskläder hela dagen)
Fredag
Ingen idrott

Trevlig helg önskar Katta

