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Veckan som gått:
Vi var ju på Bror Hjorths hus i onsdags och det var jättekul, tyckte både elever
och vuxna. Vi var 4 vuxna som följde med klassen dit. Först fick vi gå runt (i
halvklass) i museét med en guide som berättade om Bror Hjorth och hans
konst. Sen pratade vi om normer, vi tittade på tavlor som han målat och gjorde
gemensamma analyser. Efter det fick eleverna måla med kol på sugarpaper. De
skulle måla en egen superhjälte som bryter mot ”superhjältenormerna”. Det
blev många nya superhjältar som skapades, allt från potatishjältar till
dinosauriehjältar. Tillbaka i skolan har eleverna fått skriva om sitt besök. Sen
kommer vi sätta upp bilderna och texterna på väggen i klassrummet.
I tekniken har Gabriella börjat undervisa om hur tekniken har utvecklats från
enkla redskap på stenåldern till mer och mer avancerad teknik som vi har idag.
Vi har pratat, skrivit och ritat om vilka behov som ny teknik underlättar. Varför
nya saker uppfinns osv. Idag pratade vi om kommunikationens utveckling, från
att ropa till varandra, tända signaleldar, flaskpost, brev osv fram till idag när vi
har telefoner. De har fått prova att tillverka en enkel burktelefon och testat att
prata med varandra i den.
På engelskan har klassen pratat om olika sporter och vad de heter på engelska.
De har gjort charader och visat olika sporter.
Nästa vecka:
Gabriella kommer starta upp ett område i svenska som handlar om fabler och
hur dessa är uppbyggda och skrivna. Det kommer vi arbeta med ett par veckor
framöver.
Under bildlektionerna kommer vi lära eleverna om grundfärger och att träna på
att måla i olika perspektiv.
Vi kommer att ha vårens utvecklingssamtal mellan sportlovet och påskolovet.
Om någon av er har särskilda önskemål kan ni maila mig så försöker jag pyssla
ihop alla tider. Om jag inte hör något från er så skickar jag hem förslag på tider,
ni får den lappen senast vecka 7. Kom ihåg att ni kan gå in på unikum.net och

läsa bedömningar om era barn. Mer information om hur ni kommer in ligger på
hemsidan (på startsidan).
Vecka 5
Måndag

Tisdag

Slöjd

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 16 ”Blåljus och sirener” (med läslogg)
 Arbetsboken s.36-37
 Matteläxa, nr 14 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

