Årstaskolan & Ångelstaskolan
Hej!

Vecka 12

Just nu håller vi på och avslutar olika områden. I matematiken har vi arbetat
med geometri och nästa vecka är det dags för ny bok och nytt kapitel. Vi
kommer nu börja arbeta med mätning och det innebär att vi kommer mäta
längder och göra olika enhetsbyten (millimeter, centimeter, decimeter, meter
och kilometer). Därefter går vi vidare med omkrets, area och skala. Barnen
kommer få en ny mattebok som vi vill att ni slår in.
När det gäller historia så knyter vi ihop säcken när det gäller vikingatiden.
Klasserna har bland annat tränat in korta pjäser med innehåll från vikingatiden
där de fått använda sig av de kunskaper de fått under resans gång. 4a kommer
att göra ett besök på Gamla Uppsala museum onsdagen den 22/3. Vi kommer då
att få veta hur det var att leva som en viking på vikingatiden. Vi kommer att få
pastasallad och dryck från skolan så skicka med en tom matlåda och bestick. Vi
kommer också vara utomhus så det är bra att vara klädd efter väder. Skicka
gärna med en vattenflaska.
Vi kommer ha två läxor till fredag. På engelskan är det en text som ska läsas och
översättas och som vanligt ska man träna på tillhörande glosor.
När det gäller SO-läxa så kommer 4a ha en historieläxa där de ska läsa en
sammanfattning av vikingatiden. Det kan även vara nyttigt att träna på olika
begrepp som hör till den tiden och det kan man göra via historiebokens sajt.
Man kan även repetera tidigare kapitel om man vill.
http://webbapp.liber.se/boken-om-historia-1/#/
I 4b kommer vi nu att börja arbeta med samhällskunskap och lära oss om
demokrati och diktatur. Läxan blir att lära sig några skillnader mellan de olika
styrelseskicken. Barnen får med sig ett papper hem som de kan läsa igenom.
Liksom i 4a är so-läxan tills på fredag.
På fredag är det dags för slöjdbyte.
Ha en bra vecka!
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