Årstaskolan & Ångelstaskolan
Veckobrev vecka 4

Hej!
Under denna vecka har vi fortsatt med vårt arbetsområde vintern och vatten. Vi har
lärt oss vattnets tre faser och i onsdags fick barnen laborera med isägg. Barnen fick
känna på äggen, ta temperaturen, gissa på hur lång tid det skulle ta för äggen att
smälta och ta reda på vad som hände med äggen då de strödde salt på dem. För att
se förändringen bättre hade vi även på karamellfärg, något som skapade
väldigt häftiga mönster. Vi dokumenterade sedan i våra NO böcker.
Vi har även lärt oss mer om olika djur och vilka strategier de
använder sig av för att överleva den svenska vintern. Barnen har
också fått träna sig på att läsa och skriva faktatexter.
I matematiken har vi arbetat med klockans hel och halvtimmar samt
mätning av tid. Träna gärna mer hemma, titta på klockan
exempelvis då ni äter kvällsmat eller innan barnen går och lägger
sig.
I svenskan har vi arbetat med bokstaven K och barnen har i grupper om två
fått samla så många ord som har k i sig som möjligt under 13 minuter. Duon
som fick ihop flest ord denna vecka samlade hela 48 ord! Veckans grej of the
week handlade om Kalle Anka och vi tittade även på den tecknade kortfilmen ”den
kloka lilla hönan” från 1934.
Jag vill påminna om Årstaskolans Pokémonkorts-förbud. Barnen får fortfarande ha
med sig Shopkins, men på grund av många konflikter i samband med eller efter
byten har vi i klasserna bestämt att de inte får byta Shopkins med varandra.
Från och med nästa vecka erbjuder skolan läxhjälp på tisdagseftermiddagar med
hjälp av frivilliga från Röda Korset. Denna börjar kl. 14.15 efter mellanmålet i 1A:s
klassrum. Man kan välja att vara där en stund eller hela tiden, att gå en tisdag eller
flera! Maila mig senast måndag om ni är intresserade av att era barn ska delta i
läxhjälpen på tisdag.

Trevlig helg!
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