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Veckobrev vecka 16
Hej alla föräldrar i 3B!
Hoppas ni alla har haft en skön och vilsam påskhelg! Nu är
vi tillbaka i vardagen igen och terminen springer iväg.
De fyra skoldagar som denna vecka har bjudit på har vi
hunnit med att göra två nationella prov i matematik. Nu är
det endast ett kvar, som kommer att göras nästa vecka.
Sedan har vi tagit oss igenom alla!
Vi har även börjat med bråk-tal i matematiken. Vi har ännu mest bara jobbat praktiskt
och tittat på hur man skriver tal i bråkform. Det känns som att de allra flesta förstår.
I svenskan har vi gjort klart arbetsboken ”Nyckeln till skatten”. Vi har också tränat på
dubbelteckning, kort och lång vokal samt när det ska vara två olika konsonanter bakom
en kort vokal. Barnen har också fått lära sig en vokalsång som kan hjälpa dem att komma
ihåg alla vokalerna om de skulle glömmas 
Den 5 maj är det tydligen disco som 3b anordnar, så vi har under veckan också gjort
affischer som annonserar om detta. Barnen har lagt ner stor möda och koncentration på
sina alster, och samarbetet gick bra i de allra flesta grupper. Vi har i samband med
detta pratat om vad reklam är, vad som vill uppnås med reklam och vad som bör finnas
med på en reklamaffisch.
Jag tycker att det blir bättre och bättre i klassen, och stämningen upplever jag oftast
som bra. Fortfarande får jag ofta påminna om att räcka upp handen eller att inte
avbryta någon annan, men det blir bättre. Framförallt räcker det nu med en stilla
tillsägning där jag slipper låta arg, och bara det tror jag är skönt för alla  Vi har
såklart även denna vecka pratat om vänskap och om hur vi ska bemöta och tilltala
varandra.
V.17
Idrott
Med det önskar jag er en riktigt härlig helg!!
Måndag
Inget ombyte

Varma hälsningar Linda.
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Tisdag

Idrott, ombyte.

Onsdag

Matteläxa 7 in.

Torsdag

Ma-läxa 8 ut.

Fredag

Sångsamling
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