Hej!

2017-04-28

Veckan som gått:
Idag fredag välkomnade vi en ny elev till klassen, Nils Brehmer. Vi hoppas såklart att han
kommer trivas hos oss i 3a.
Nu har vi genomfört alla de nationella proven, skönt! Därmed har vi kunnat återgå till mer
vanlig undervisning. Vi jobbar nu med multiplikation och division under mattelektionerna
och kan vara bra att nöta lite tabeller hemma också. Läxan i matte är nr 6 men bara ena
sidan är obligatorisk (s.14), sidan 15 är frivillig. Det är ett spel. Sen skickade jag även med en
lös lapp med tabellträning.
Vi har haft fysik i veckan och har pratat om tyngdkraft och friktion. De har fått träna på att se
en kort informationsfilm och skriva ner minst en sak de lärt sig/viktig information från
filmen. Det gick jättebra!
På bildlektionerna jobbar vi nu med ”steg för steg-metoden”, dvs att vi ritar gemensamt en
detalj i taget tills hela bilden blir klar. Det har blivit mycket lyckade resultat och hittills har
eleverna ritat påskliljor och ugglor. Många blev intresserade att göra fler och då kan man
bara googla på att rita steg för steg, tips!
Under SO-lektionerna jobbar klassen med olika religioner.
Idag avslutade vi skolveckan med en sångsamling där vi tillsammans hälsade våren
välkommen och sjöng passande sånger. Så nu är vi redo, bara värmen som saknas…
Vi har läst ut hela ”Nyckeln till skatten” nu och kommer framöver att ha en läsläxa som heter
”Detektivbyrån”. Läxan går ut på att läsa en text och att sedan svara på frågor som hör till
texten. Läxan lämnas ut på fredagar och redovisas fredagen efter.
Nästa vecka:
På måndag är det lovdag! På onsdagen kommer alla klasser ha en lektion då vi går ut och
städar vårt närområde tillsammans och sedan sopsorterar det vi hittar.
Vi har utökat läxhjälpen/studiestugan för eleverna till måndagar, tisdagar och torsdagar. De
kan själva välja vilken av dagarna de vill gå dit. Tiden är densamma, 14.30-15.30.
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Läxor:




Matteläxa, nr 6 endast sidan 14 + lös lapp med tabellträning.
Detektivbyrån, avsnitt 1
Frågor på texten besvaras.

Trevlig helg!
Hälsningar Sofia

