Årstaskolan & Ångelstaskolan
Veckobrev vecka 18
Hej alla föräldrar i 3B!
Nu är det fredag igen och känslan av att tiden rusar iväg infinner sig
starkt. Den här veckan har vi avslutat arbetet med bråk och decimaltal i matematiken och påbörjat kapitlet ”Räkna med stora tal”. Vi har
tränat på att plocka ut viktig information i problemlösningsuppgifter.
Som allt med allt annat var det lätt för vissa, medan en del hade
svårare med det. Det är inte självklart vad som är viktig matematisk information, och
vad man kan ”strunta” i, i textuppgifter.
I svenskan har vi jobbat med språknycklar i arbetsboken ”Nyckeln till skatten”. Vi har
fortsatt att skriva på berättelserna om planeten Rik och planeten Snäll. Vi har också
tränat på dubbelteckning, kort och lång vokal samt när det ska vara två olika
konsonanter bakom en kort vokal.  Självklart har vi jobbat med veckans ord och läst
ur ”Gangsterfarmor” som är vår högläsningsbok.
Nu när ”Nyckeln till skatten” är utläst har vi inte haft någon läsläxa på några veckor. De
sista fyra veckorna (19,20,21,22) kommer barnen därför få välja en bok hemma att läsa
minst 15 minuter ur varje dag. De får ett lässchema som de skriver antal minuter och
antal sidor på, och ni föräldrar ger er signatur som bekräftar detta. Varje vecka
kommer vi sedan räkna ihop hur mycket vi har läst tillsammans. Det ska bli
jättespännande! Om någon inte har en bok att läsa hemma får han/ hon givetvis låna en
från skolan.
På NO`n har vi dessvärre inte kunnat slutföra vårt experiment då allt vatten ännu inte
har avdunstat, men barnen håller koll på burkarna varje dag. Vi har blandat salt och
vatten och ska se om vi kan få tillbaka saltet genom att låta vattnet avdunsta.
På VIPen gjorde vi en vårbild med TÅLAMOD som ledord. Var fjärde minut fick
eleverna en ny instruktion att följa och rita på sin bild. Totalt var det nio saker de fick
rita på bilden. Det gick bra, men de sista åtta minutrana var lite besvärliga att hålla
tålamodet uppe  På bilden fick eleverna göra klart sina mosaikbilder. De blev verkligen
jättefina!
V.19
Idrott
Måndag
Inget ombyte
Jag önskar er en riktigt skön helg!!
Tisdag
Idrott, ombyte.
Linda på sambedömning
NP= vikarie i klassen.

Varma hälsningar Linda.

Onsdag

Matteläxa 11 in.
Läsläxa ut.

Torsdag

Ma-läxa 12 ut.

Fredag
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