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Vecka 23 

Måndag: 

skolstart kl 8.20 

Tisdag: 

skolan slutar kl 14.00 

********************* 

LÄXOR: 

Torsdag 

* matteläxa nr 46 
(stencil) 

Fredag: 

* läsläxa        

 s. 90-91  (Munläs A) 

VECKOBREV 
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Hej! 

Det var en vecka fylld av naturvetenskapliga experiment: i tisdags jobbade 
eleverna i grupper och undersökte olika objekt och dess material. Vi kom fram  
till att olika material har olika egenskaper, de kan vara lätta och flyta eller 
tunga och sjunka. Nu är alla grupper klara med sina planscher, det återstår att 
berätta inför klassen om sina experiment.  

I onsdags deltog vi i den livesända lektionen ”Kemi med Alfons Åberg”. Vi 
bekantade oss med molekylerna (vatten, socker) och hur vattnets molekyler 
beter sig om man ändrar temperaturen (tre former av vattnet: flytande, fast, 
gas). Ännu en gång pratade vi om ämnens olika egenskaper (t ex färg,  är 
löslig i vattnet, kan smälta, kan koka, kan ha gasform).  

Barnen prövade på hur molekylerna beter sig i ett ämne genom att dansa 
molekyldansen. Eleverna har önskat att göra experiment med vatten och 
socker själv, vi ska hitta tiden för det nästa tisdag. 

I veckan prövade vi på att skriva våra namn med hemligt skrift (nyckel: 
bokstavens plats i alfabetet) . 

Annars har vi läs- och skrivtränat, räknat och löst matteproblem. 

Sen har vi städat/skrubbat våra bänkar och kollat att det inte finns något 
klotter någonstans i klassrummet (som tur har vi hittat bara några streck som 
nu är borttvättade). Vaktmästaren var hos oss och lagade ett hål i väggen. 
Kuratorn har också varit på besök. 

När det är dags för vår skolavslutning här på 28:n så kommer ettorna 
genomföra ett dansnummer, den ska övas med hjälp av David. 

Igår tittade och lyssnade vi på en norsk folksaga om pannkakan som rymde 
från pannan… Vi stoppade filmen  och översatte lite grann - så vi förstod allt 
som våra nordiska grannar sade i sagan. Kul! 

Trevlig helg!  

Mvh Inga 
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