Årstaskolan & Ångelstaskolan
Vecka 4
Hej!
Ännu en vecka till ända efter ett lite grått och trist väder. Vi hoppas på
att det blir lite kyligare väder så att vi får en is att åka på. Det är jättebra
om ni kollar upp att era barn har skridskor i lämplig storlek eftersom det
kan bli skridskoåkning med kort varsel på idrotten. Vi kommer även ha
en skridskodag när vi går till Relitahallen där barnen får åka fritt samt
försöka klara delen skridskor i Trippeln.
Igår hade vi besök av några personer från Konsultativt stöd som visade
olika pedagogiska gratisprogram som eleverna kan ha nytta av. Det
handlar om program som läser upp det man skrivit (Claro Read plus)
samt stavningsprogram på både svenska (Stava Rex) och engelska (Spell
Right). Eleverna fick en genomgång samt att de fick prova på att
använda dessa. Det var mycket givande och många skratt hördes i
klassrummen! Vi kommer fortsätta arbeta med programmen i klasserna
så att eleverna blir säkrare på att använda dem. Det finns även möjlighet
att ha dessa program hemma. Om ni vill att ert barn ska ha tillgång till
dessa så mejla då oss lärare så ser vi till att ni får den information ni och
era barn behöver för att komma igång.
När det gäller läxor så är det fortsatt träning på stavning på svenska och
det är uppgifter som ska göras samt ord man ska träna på att stava. I
engelskan ska man träna på att läsa och översätta texten samt kunna
skriva de ord som har ett kryss framför. Tänk på att använda hemsidan.
Jättebra för att till exempel lyssna på texten och uttal av orden. Använd
då följande länk:
http://webbapp.liber.se/good-stuff-gold-4/
De som vill kan fortsätta träna decimaltal med hjälp av webbövningarna.
Länken till dessa är:
http://ovningar.nok.se/exersiceheadings.cshtml?hID=159&sID=199&pI
D=11&pagetype=sh
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Ha en fin vecka!
Helena och Annica

