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Hej.
Så roligt att se hur eleverna kämpar 
med nya utmaningar i klassen: i 
torsdags läste de en kort faktatext om 
djur, skrev en tankekarta och 
påbörjade att författa sina första egna 
faktatexterna. Man fick kämpa på!

Under den kommande veckan får alla 
respons på sitt arbete och sedan ska 
texten rättas/renskrivas och läsas 
högt för klasskamraterna. 

I tisdags hade vi utepass i parken. 
Eleverna fick göra samarbetsövningar 
och leka.
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Vecka 11 
Måndag 

skolstart 8.20 

Tisdag 

8.00-14.00 

Onsdag 

gympapåse 

Torsdag 

ma-läxa: nr 21-22 

Fredag 

Johannebergs-
kyrkan kl 8.00 

läsläxa s 73-74 
(Munläs A) 

Engelska ord:          
I am, you are, he is, 
she is, it is; we are, 
You are, they are 

VECKOBREV 
Info v 11
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På tisdag, v 11,  ska en del av eleverna träffa skolläkaren (de 
berörda har fått en kallelse via brev hem). Nästa datum för 
läkarbesök är den 24 mars (kallelsen skickas hem). Pga 
läkarbesöket planerar jag inga utflykter denna tisdag, utan vi 
jobbar i klassrummet.

                                              ***

När vi sammanfattade skolveckan i klassrummet så sade 
eleverna att det som har varit roligast under veckan var:

* gympan (diagonal fotboll och bollkontroll)

* läsa bänkböcker och i Munläs

* skriva meningar

* tacobuffén var jättegod!

Det man har blivit bättre på under v 10:

* kan mer fakta om djur

* kan läsa bättre

* har övat skriva korta meningar

* kan lite om schack

* blivit bättre på symmetri

* det var roligt med samarbetsövningar i parken

* blivit säkrare på addition

* kan veckodagar på engelska
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* lärt oss dans-sången i klassen

* pratat om gyllene regeln (kristendom)

* sjungit ”Havet är djupt”, jobbat med sagan med instrument 
(musik)

Så här fint blommar bokträdet i klassrummet.

Vi ses på måndag igen!           Trevlig helg! Mvh Inga                      
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PLANERING V 11 

Svenska: läs- och skrivträning; J j; meningar, skriva färdigt 
faktatext; högläsning ur  Våffelhjärtat av Maria Parr; 
bänkbok; läsa upp sin faktatext för klassen/gruppen  

Matematik: begrepp:summa, differens, talfamilj 
(repetition); talraden 0-20, addition och subtraktion inom 
talområdet 0 till 20 med tiotals-övergång; huvudräkning; 
problemlösning  

English: Korta fraser (t ex I am a pupil. She is a girl. He is a 
boy. We are girls and boys.) 

SO: Lilla aktuellt; datum 

NO: läsa lätta faktaböcker om djur; skriva egen kort faktatext 

Tisdag (tema): vi jobbar i klassrummet (se NO) 
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