Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Fredag 21/10 2016

Den här veckan har vi arbetat med frågor där svaren kan hittas i texten (på ytanfrågor) eller underförstått (under ytan- frågor). Vi har också arbetat med sammansatta
ord som fot+ boll, mål+ vakt och gräs+ plan.
Vi arbetar vidare med temat om kroppen och den här veckan har eleverna träffat
hälsopedagogen Lotta Palmér. Eleverna fick bl.a. testa att mäta sin puls i viloläge och
efter olika rörelser. Med Malin har klassen även jobbat med hjärta, lungor och
blodomloppet. De har även fått lära sig om hur maten vandrar genom kroppen och själva
testat att vara t.ex. magsäck och tunntarm. Vi har även pratat om sömn och hur viktig
sömnen är för hälsan.
I onsdags var vi på ICA Kvantum och fick lära oss mer om frukt och om grönsaker. Vi
fick provsmaka olika spännande saker som palsternacka och lila morötter. Vi fick även gå
in både på lagret och i frysen! Vi fick med oss frukt hem, så hela klassen fick äta
fruktsallad på eftermiddagen. Klassen fick beröm från personalen på Kvantum, eftersom
eleverna var så väldigt trevliga. Kul för er föräldrar att höra tänker jag! Vi gick även en
sväng till Gränby 4H och tittade på djuren där. Eleverna har varit väldigt duktiga på att
promenera tillsammans när vi har lämnat skolan och gett sig ut i trafiken. Det känns
tryggt att veta att det fungerar inför kommande utflykter.
På matematiklektionerna har vi arbetat med multiplikation. Eleverna har verkligen lärt
sig skillnaden mellan 2X5 och 5X2 samt förstått principen för multiplikation som
upprepad addition. Läxa till nästa vecka blir att repetera kap.2, många tycker
fortfarande att subtraktion är lite klurigt.
På torsdag kommer vi att promenera ner till Salabackekyrkan och titta på ”Puts väck”
som handlar om den ömtåliga freden, flyktingar och framtidshopp. Vi går direkt 8.20!
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