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SVENSKA
Läxor till fredag
1. SÅNGTEXTEN
Vaianas sång
Lär dig texten
utantill. Se
läsdagboken +
stencilen (delas ut
på måndag)
2. VECKANS ORD
dusch, marsch,
schema, schampo,
schäfer, schimpans,
affisch, mustasch,
schack, tusch
*************************
MATEMATIK
Begrepp som vi
repeterar under
veckan: geometriska
objekt, sida, hörn,
sidoyta, kant;
matematiska
symboler
Lorum Ipsum Dolor

HEJ!
Det var en gång nitton förväntansfulla elever som
började i tvåan… Sagolikt, eller hur? Det är just
genren saga som vi har jobbat med under veckan.
Med sagor och myter jobbar vi vidare i
klassrummet under den kommande veckan.
Det blir ingen läsläxa den här gången, nu övar vi
inför skolavslutningen och det är dags att lära sig
sångtexterna utantill (vi börjar med Vaianas sång).
Det är mycket text och vi kommer att öva dagligen i
klassrummet, följ gärna inlärningsschemat i
läsdagboken.
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Arbetet med Munläs/Skrivläs böckerna fortsätter (det underbara sj- ljudet i alla sina
former!..)
Matematik: vi har hunnit jobba klart med alla 10 kapitel i ma-böckerna. Nu repeterar
vi alla begrepp som vi har lärt oss under detta läsåret. Och gör klart de sidor i maboken som man har kvar att göra.
Biologi (NO). Vi läser vidare om kroppen. Bokstavligen (alla elever har lånat en valfri
faktabok om kroppen). Och så är det grupparbeten på gång där eleverna ska redovisa
”en del” av vår fantastiska kropp på en plansch och berätta för klasskamraterna hur
den fungerar (med begrepp som vi har lärt oss). Under grupparbetets gång lär eleverna
sig även hur man delar på arbetsuppgifterna i gruppen, om vikten att prata i tur och
ordning och att det är viktigt att vara delaktig i projektet. Det blir spännande att få
höra elevernas föredrag (v 23 ska det ske).
Kristendom. Vi ska läsa om Paulus.
Bild. Vi kommer att skapa med någon/några av dessa tekniker som vi har lärt oss
under läsåret. Temat - det får eleverna veta på tisdag, då vi har ämnet bild.
Jag och personalen som jobbar i klass två, vi önskar er alla en trevlig helg! En
extra kram för alla mammor nu på söndag!..
Mvh fröken Inga
PS. Eleverna om veckan som gått:
Vi gjorde blomkort. På söndag är det mors dag. Klara, Aboudi, Teo, Andrea
Vi har lärt oss om sj-ljudet och vi har läst och berättat om Blixt och Åska. Vi lyssnade på
en annan saga om blixten och åskan. Klassen har varit på biblioteket och lånat böcker. Vi
skrev veckans ord. Menar, Maribel, Joel Bi
Vi jobbade i grupper när vi hade NO. Vi fick papperslappar med begrepp och klistrade de
bredvid stora ”pappersgubbar”. Vi läste i NO-böckerna och i faktaböckerna. Diana,
Christian
Vi har läst i berättelsebibeln. Vi läste historierna Hemfärden och Gud sänder hjälp. Ruth,
Benjamin
Det sista vi gjorde var att titta på en film om jordbävningar, vulkaner och höga berg.
Fröken

Lorum Ipsum Dolor
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