Årstaskolan & Ångelstaskolan
Veckobrev vecka 4

Hej!
Den här veckan har vi fortsatt med vårt arbetsområde Vintern. Vi har lärt oss om
vattnets tre faser; vatten, is och ånga. Vi har sett en film om det och skrivit text.
Vi har även lärt oss mer om olika djur och vilka strategier de använder sig av för att
överleva vintern. Barnen har fått skriva en faktatext.
Nu har vi hakat på något som de andra ettorna börjat med och det kallar vi för Grej
of the week. Det kan handla om olika saker. Vi börjar med att klassen får några
ledtrådar till vad det handlar om.
Sen ser vi på bilder eller film och berättar fakta om det aktuella ämnet. Därefter
samlar vi faktameningar på tavlan som barnen får skriva av. Det första temat var
Älgen. Idag var det om Kalle Anka. Fredagen avslutades med att vi såg två mycket
gamla Kalle Anka-filmer. Fråga gärna ditt barn vad de vet om Kalle Anka.
I matematiken har vi arbetat med klockans hel och halvtimmar samt mätning av tid.
Det är jättebra om ni fortsätter hemma att träna i vardagliga situationer.
Vi har arbetat med bokstaven K. I nästa vecka arbetar vi med bokstaven Å.
Det var trevligt att se alla fina Hemliga läxor!
Det var många barn som hade koll på morgontemperaturen under veckan.
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. Maila mig om ni är intresserade av att era barn ska delta i läxhjälpen på
tisdag. Man kan välja att vara där en stund eller hela tiden, att gå en tisdag eller
flera!
På måndag är det den hundrade dagen i skolan efter jullovet. Det ska vi
uppmärksamma!
Tyvärr är Isabel sjukskriven hela nästa vecka
också.
Nästa helg är luskamningshelg!
.

Trevlig helg!
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