Hej!

2017-01-13

Veckan som gått:
Det var jättekul att få träffa klassen igen efter lovet. Vi startade ju upp med en
kortvecka på fyra dagar och vi har haft bra dagar i skolan.
I svenskan jobbar vi med att skriva berättelser, eleverna tränar på att skriva
med röd tråd. De tränar på att alltid skriva inledning, problem och lösning. De
utgår från en berättelsekarta som de själva har gjort och skriver sedan
berättelsen utifrån den. Vi kommer att fortsätta träna på detta på lite olika sätt
men målet är att alla ska klara att skriva en sammanhängande berättelse med
tydligt innehåll och bra avslut. De ska också kunna beskriva personer och
platser så att man som läsare får en bild i huvudet när man läser.
I matematiken tränar vi algoritmer (uppställningar) med addition och
subtraktion (med växling). Vi kommer snart att gå över till ett avsnitt med
multiplikation så ni får gärna börja tjuvträna lite hemma.
Det finns många bra sidor på nätet där man kan träna, här är tre förslag 
http://www.kunskapssidan.se/multiplikationstabellen/
http://www.webbmagistern.se/multiplikationstabellen_08.html
http://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html
Under NO-lektionerna har vi främst arbetat med biologi under hösten och nu
kommer vi starta upp ett teknikavsnitt som vi sedan följer upp med en period
fysik och kemi.
Som ni kanske har sett (via mail) kommer vi att starta upp läxhjälp på
eftermiddagstid. Till en början åldersindelar vi läxhjälpen för att se hur många
elever som kommer. Treorna erbjuds hjälp på tisdagar mellan 14.30-15.30.
Man behöver såklart inte vara där hela timmen om man inte vill eller behöver,
det är helt frivilligt.
Vi kommer att ha en lärarkandidat i klassen i åtta veckor framåt, hon heter
Gabriella.

Vecka 3
Måndag

Tisdag

Slöjd
Byte av
slöjdsort

Idrott med
ombyte

Onsdag

Matteläxan
och
arbetsblad i
svenska
lämnas in.

Torsdag

Musik

Fredag

Idrott utan
ombyte
Läsläxa/läslogg
redovisas.
Nya läxor
lämnas ut

Läxor:
 Lästräna kapitel 14 ”Jag tänker sluta” (med läslogg)
 Arbetsboken s.31-32
 Matteläxa, nr 12 i 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

