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Veckan som gått: Vi har haft en bra vecka i skolan. Det har fungerat bättre med
pokémonkorten, inga elever har kommit sent den här veckan på grund av dem.
Under NO-lektionerna har vi pratat om komposten. Vi har sett en kort film om
nedbrytarna och sedan jobbat vidare med dessa. Nästa vecka ska eleverna få
läsa på om en nedbrytare som de sedan ska redovisa för varandra i en mindre
grupp. Många elever upplever att de blir nervösa när de ska ”hålla föredrag” så
vi börjar med en liten publik och får bygga vidare på det framöver.
Under matematiklektionerna har jag testat av elevernas kunskaper om klockan
och tid. Några behöver mycket träning, andra lite och vissa kan ”allt” om
klockan, vi kommer att arbeta på olika sätt med dessa tre grupper nästa vecka.
Parallellt med klockan arbetar vi med öppna utsagor ( ex 7= __+ 2) och de får
hem ett papper med sådana tal som läxa. Läxpappret finns i två
svårighetsgrader och eleverna får själva välja om de vill ha det lättare eller det
svårare pappret som läxa.
Under bildlektionerna jobbar vi just nu med olika tekniker. Jag ska lägga ut
bilder på hemsidan med vårt senaste alster, ”crazy hair”. De blev jättefina!
På svenskan jobbar vi med att skriva korrekt, med fullständiga meningar.
Eleverna tränar även på att återberätta läst text med hjälp av stödord. Till nästa
vecka har eleverna läsläxa som vanligt men som skrivläxa har de fått hem en
lapp istället för arbetsboken denna vecka. På lappen står ord från kapitlet
skrivna och de ska välja ut minst fem ord som de ska sätta in i korrekta
meningar.
Nästa vecka: Måndagen börjar med sångsamling för att uppmärksamma FNdagen. Vi kommer gå dit med våra fadderbarn. Det är slöjdbyte på måndag. De
som har haft träslöjd kommer ha textilslöjd nu fram till jul och tvärt om.
På tisdag ska vi träffa våra fadderbarn, de ska få intervjua varandra och sen
spela spel ihop.
På onsdag kommer vi gå till biblioteket igen. De som har egna lånekort får
gärna även låna hem böcker. De som vill ansöka om lånekort måste lämna in
lappen till mig senast onsdag.

Vecka 43
Måndag

Tisdag

Slöjd

Sångsamling
FN-dagen

Idrott med
ombyte

Onsdag

Matteläxan
och
arbetsblad i
svenska
lämnas in.

Torsdag

Fredag

Musik

Idrott utan
ombyte
Läsläxa/läslogg
redovisas.

Faddring
Till biblioteket
kl 09.00

Läxor:
 Lästräna kapitel 9 ”Köttbullar och makaroner” (med läslogg)
 Arbetsblad med ord från kapitlet.
 Matteläxa, lapp med öppna utsagor

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

