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Fredag 29/4 2016
Den här veckan har vi jobbat med bokstaven Cc, bl.a. har vi pratat om att Cc
låter som ”s” eller ”k” och inte har något eget bokstavsljud. Läsläxan var att läsa
ett favoritkapitel ur Magiska kulan, det var kul att höra elevernas motiveringar
till varför de valt just det kapitel de gjort. Vi har också läst en text och analyserat
vad som gör att den verkar vara otäck (t.ex. hur man använder adjektiv för att
förstärka). Vi har också tränat på att börja adjektiven rätt, t.ex. en mörk gata
och ett mörkt hus.
I matten har vi jobbat vidare med tal 1-100. Läxan till nästa vecka blir att träna
på hemsidan kap. 10 ”Subtraktion”. Övning 3 kan vara lite svår. Observera att
läxan är till onsdag!
I måndags lekte vi lekar tillsammans igen på skolgården F-3. Det var lite kallt
tyvärr, men eleverna tyckte att det var kul att lära sig nya lekar och att lära
känna nya barn och fröknar. Igår hade vi en sångsamling för att tillsammans
försöka sjunga in våren!
Vi har påbörjat ett tema inom teknik/fysik och då vi undersöker begrepp som
jämvikt, friktion och tyngdkraft. Vi använder lekutrustning ute när vi undersöker!
Läsläxan de sista veckorna blir i ett häfte som eleverna får med sig hem på
onsdag. Den första texten är tagen ur ”Visst kan Lotta cykla”. Tanken är att
eleverna ska läsa den samt svara på frågor på sidan efter (”Reportern”). De olika
rollerna som finns i häftet (reporter, spågumma och detektiv) är till för att träna
olika lässtrategier. Vi kommer att gå igenom dem i skolan. När det gäller
reportern, kan det vara bra att veta att man med ”på raderna” menar det som
står direkt i texten, ”mellan raderna” är sådant man förstår av sammanhanget
och ”bortom raderna” handlar om att dra slutsatser av det lästa.
Kom ihåg vecka 18
Måndag
Tisdag
Onsdag
Matteläxa kap. 10 Subtraktion
Torsdag
Fredag

LOV (fritids stängt)
LOV (fritids öppet)

Kom ihåg vecka 19
Måndag
STUDIEDAG (fritids öppet)
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Läsläxa ”Visst kan Lotta cykla” + frågor ”Reportern”
Idrott (ombyte)
Fredag

Idrott (gympaskor)

Trevlig helg önskar Katta

