
	  

	  
	  
	  
	  

Veckobrev v. 5 
	  

Hej!  
	  
LÄXOR TILL V.6 
	  
ONSDAG: 
OBS! Matteläxan på fredag 
	  
TORSDAG: 
Skriv- och Läsläxan åk 1, 2 
och 3  
	  
FREDAG:	  
Matteläxan åk 1, 2 och 3 
Veckans ord åk 2 (OBS! 
Veckans ord v. 4) och 3 
Engelskläxan åk 3	  
 
	  
Veckan 6 i korthet: 
 
Måndag: 
Simskola (åk2) 
 
Tisdag: 
 
Onsdag: 
Simskola (åk2) 
 
Torsdag: 
 
 
Fredag: 
 
	  
Övrigt: 

- 
 
 
	  

Vad tiden går fort – om bara tre veckor är det sportlov! 
 
Tvåorna hade simskola och även om det ibland känns som om 
mycket tid försvinner från vanliga lektioner, så hann de 
börja jobba med måttenhetenera som cm och m. I Svenska 
jobbade de mycket med olika korsord.  
 
I Matte pratade ettorna om olika klockor och jobbade med 
”hel timme”, ”halv timme” och ”om en timme”. På lässgruppen 
jobbade vi med helord som till exempel ”går”.  
 
Treorna jobbade också mycket med måttenheterna men 
treorna undersökte l och dl. I klassen försökte vi att 
dramatisera problemlösningar. I Svenska lärde de sig att 
utveckla/förbättra sina sagor. De fick rätta varandras 
sagor och uppgifter i läsförståelse. Det var mycket 
uppskattat av dem. 
 
De nya verkstadsgrupperna har ännu inte börjat, så vi 
stannade i klasserna och pratade och tillverkade våra egna 
”ekologiska fotavdryck”. Ett ”ekologiskt fotavdryck” är en 
metod att visa och reflektera omkring sin egen 
miljöbelastning vad gäller transport, mat och elektricitet 
till exempel. Barnen var mycket engagerade och bra på att 
reflektera om hur varje person kan hjälpa till att reducera 
jordens miljöbelastning. 
 
På torsdag gick vi till skogen. Det var barnens önskan för 
det fjärde strecket i vår bönor-burk. Först ville de ju ha en 
hel dag i skogen men jag tror att efter en timme var det 
nog ok att gå tillbacka till skolan att värma upp sig. 
 
På måndag och onsdag kommer tvåorna ha simskola igen! Så 
de behöver en frukt och något att dricka. Mattelektionerna 
ska vi därför genomföra igen på fredag!  
 

Vi önskar er en trevlig helg! 
Shkelzen och Barbara 


