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Klass 3 - Vasaskolan
______________________________________________
Hej allesammans!
Nu känns det som att hösten har anlänt på allvar! Vantarna och mössorna åker fram och träden
börjar skifta i sina vackra färger!
Vi har haft en vecka fylld av hårt arbete, skratt, sång,
grupparbete och go gemenskap!
Tema/no:
På tisdagens temapass var klassen på Universum
tillsammans med Simon och Ulla. Har förstått att det var
en ganska svettig tillställning. Vilken förmån att få ha
tillgång till fantastiskt no-undervisning på gångavstånd
från skolan! På no-lektionerna har vi även sett filmen ”Vem städar havet?” och pratat om hur
miljön påverkas av våra handlingar. Vi har också repeterat vattnets olika former; fast, flytande
och gas.

Matematik:
Vi har fortsatt att träna multiplikationstabellerna på olika sätt. Matteboken innehåller också en hel
del problemlösning - detta har vi arbetat med både enskilt och gemensamt. När vi gör det
gemensamt fokuserar vi på att hitta lämpliga strategier för att lösa ett problem. Jag uppmuntrar
också barnen att ha ett kladdpapper bredvid sig - att skriva och rita är ett bra hjälpmedel.
Problemen börjar bli mer komplexa och då är det inte möjligt att hålla all information i huvudet.
Svenska:
Förra veckan påbörjade vi arbetet med adjektiv och det har vi fortsatt med denna veckan. Vi har
sammanställt en ”adjektiv-lista” som vi sedan använt när vi gjort miljöbeskrivningar.

Klassråd:
På veckans klassråd kategoriserade vi post-it lapparna som vi gjorde för ett par veckor sedan
och barnen fick därefter rösta fram en prioriteringsordning. Först på dagordningen blev
klassfest. Återkommer till detta…

Övrigt:
Förutom det jag redan berättat om har vi läst mycket (både tyst och högt), haft engelska, idrott,
bild, musik och kristendom. Tänk vad mycket man hinner med på en vecka!
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Läxor:
Engelska: chapter 6 - kunna orden i den lila rutan + vad de olika fordonen heter (övning 2) - muntligt. Till
nästa gång ska alla ha klätt in boken i plast eller papper - annars sliter det hårt på boken.
Matte: träna multiplikationstabell 3 och 4. På fredag blir det test. På pappret finns alla tabeller men de ska
bara träna 3:an och 4:an. Ett tips är att även träna på elevspel.se eller i appen ”King of math”. Finns säkert
flera appar och sidor som jag inte känner till!
Svenska: Munläs B sid 44-51. Fyll i läskortet. Om dessa sidor är enkla att läsa uppmanar jag att läsa annan
bok.

Tisdag:
Utflykt till skogen e d. Viktigt med bra skor och som alltid gäller; ”kläder efter väder”!

Jag önskar er alla en fin helg! Hälsningar Sofia.

