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Hej!
Så var vårterminens andra skolvecka avklarad. Eleverna börjar så
småningom komma in i rutinerna igen.
Ute är det väldigt halt och för att eleverna ska få vara på ”småkullarna”
(kullarna utanför vårt kapprum), måste de ha hjälm. Ta gärna med en hjälm
så de kan leka även där!
I matematiken har vi arbetat med tal upp till 20. Ibland kan det vara svårt att
skilja på t.ex. 14 och 41, så det tränar vi mycket på nu. Vi har även börjat
prata om klockan och heltimmar. Klockan är ju en perfekt ”vardagsgrej” att
träna på hemma! Under veckan har barnen också fått träna på matte och
svenska med hjälp av spel på datorn. Detta var omtyckt och barnen ville att
jag skulle skriva hem om detta så de som ville kunde spela hemma.
http://www4.nok.se/laromedel/PIXELOvamer/1A/story.html (matte)
http://ovningar.nok.se/default.cshtml?pid=10 (svenska)
På NO har vi fortsatt att prata om vintern och hur fler djur klarar
sig i kylan. Vi har jämfört hur myran, haren och björnen gör på
vintern och gjort tankekartor.
Veckans bokstav är Ää och i början av veckan samlade barnen äord i par. Veckans ”grej of the week” handlade om älgen. Denna
vecka har även Valdemar gjort en egen ”grej of the week” om Burj
Khalifa och berättat om denna byggnad för klassen. Det är
jätteroligt att barnen också blivit intresserade av att hålla i en ”grej
of the week”! Vill ditt barn också hålla i detta så kan ni forska hemma och
skriva ner fakta om någon ”grej” och sedan ta med texten till skolan så kan
jag hjälpa till att göra en powerpoint. Detta har jag även berättat för barnen.
Nu har vi startat igång med läsläxan igen. Observera att veckans läxa består
av fem sidor, och inte fyra som den brukar.
Trevlig helg!

Anki
Eva Larsson, lärare
Årstaskolan, Uppsala Kommun
eva.larsson4@uppsala.se
Anki Karlsson
Årstaskolan, Sparrisgatan 4, 754 46 Uppsala
Anki.karlsson@uppsala.se
www.arsta-angelstaskolan.uppsala.se

