Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!
Fredag 28/4 2017
Idag fick vi besök av Emma som jobbade hos oss som resurs i 1:an. Hon har varit ett
halvår i Zambia som volontär och berättade för oss om vad hon gjort och sett där. Ett
väldigt uppskattat besök!
I svenskan har eleverna läst sina brev för varandra (veckans läxa). Väldigt roligt att se
att eleverna klarar att skriva ett brev. Det märktes också att ni föräldrar hjälpt till
med att rätta! Vi jobbar också med instruerande och förklarande texter. Vi lägger lite
extra tid på att eleverna ska få ägna sig åt egen läsning på morgonstunden.
Vi har arbetat vidare med vårt temaarbete i SO, om världsreligionerna. Målen för temat
är att känna till en del fakta (högtider, gudar, religiösa byggnader, symboler och heliga
skrifter) samt att kunna jämföra de olika religionerna. Väldigt kul var det när eleverna
fick göra små grupparbeten om religionerna och redovisa dessa, nyttig träning!
I matten har vi jobbat med bråk, både bråk som del av helhet (¼ av 1) och del av antal
(3 mössor av 12). Eleverna har visat att de förstått veckans läxa om vikt, men en del
behöver träna vidare på att visa hur de tänker. Läxa till nästa vecka är samtliga
uppgifter om bråk (kap. 15 på hemsidan).
I NO har vi jobbat vidare med trädens knoppar.
På engelskalektionen har vi börjat prata om vad olika sporter heter på engelska (t.ex.
table tennis och football).
Idag hade vi en trevlig sångsamling tillsammans för att sjunga in våren (hoppas att den
visar sig snart…)!
På onsdag har vi städdag utomhus (varje klass går ut en liten stund). Om man vill ta med
sig egna trädgårdshandskar får man gärna göra det. Vi pratar också om olika material
och om sopsortering. Prata gärna om det hemma också!
Kom ihåg vecka 18
Måndag
Första maj (ledigt)
Tisdag
Idrott (ombyte)
Onsdag
Torsdag
Fredag

”Håll Sverige rent”
Läs- och skrivläxa om ”ck-ord”(se häfte)
Matteläxa om bråk (kap.15)
Idrott (skor)

Trevlig Valborg önskar Katta

