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Veckan som gått:
I svenska har vi under veckan jobbat med berättande texter. Dels har
eleverna skrivit på berättelserna som de började på efter författarbesöket
förra veckan, dels har de skrivit på deras egna fabler som blir avslutningen på
”fabel-projektet”.
I tekniken har vi precis avslutat arbetet med de enkla mekanismerna, igår
gjorde eleverna ett test som sammanfattade arbetet.
I matematik arbetar vi med klockan. Detta är något som många elever tycker
är lite svårt, men vi fortsätter att repetera det som eleverna lärde sig under
hösten samt går vidare till nya områden. Matteläxan kan därmed uppfattas
som svår för vissa elever. Hjälp barnen så mycket ni kan men om någon
uppgift är för svår får de hoppa över den.
Klockan var även temat under engelskan denna vecka. Utöver detta har vi
också varit en dag i reliter-hallen. Detta klarade eleverna av med bravur och
vi lärare imponerades av elevernas förmåga att ta sig fram på isen.

Nästa vecka:
På måndag sätter vi igång med de nationella proven i svenska. Det kommer
innefatta test i muntlig förmåg, läsa med flyt, läsförståelse och skrivförmåga.
Proven kommer också innebära endel schemaförändringar, bland annat
kommer eleverna göra aktiviter med förskoleklassen under eftermiddagen
måndag - onsdag då provet i muntlig förmåga görs i mindre grupper. Mer
information om de nationella proven går att hitta på sidan
https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov.

Vecka 10
Måndag

Tisdag

Slöjd

idrott
Läxhjälp
14.30

13.30 Aron
14.00 Leo
14.45 Alfonz

Onsdag

Matteläxan
och
arbetsblad i
svenska
lämnas in.

Torsdag

Musik

Fredag

idrott
Läsläxa/läslogg
redovisas.

14.45 Samira
15.15 Love

Läxor:
 Lästräna kapitel 17 ”En dag av törst” (med läslogg)
 Arbetsboken s.44-45
 Matteläxa nr 3 i den nya läxboken.
Kom ihåg att svenskaläxan och matteläxan lämnas in på onsdag. Läseboken
måste vara här på fredag när de ska läsa upp läxan.

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia

