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SO/NO

På So lektionerna har vi pratat om 
forntiden och börjat prata om de olika 
tidsåldrarna; stenåldern, bronsåldern 
och järnåldern. Vi har bland annat 
pratat om hur man levde och vad man 
levde av på den tiden. 

I NO denna vecka har vi haft som mål 
att veta hur en rymddräkt fungerar, hur 
det kan kännas att resa i en rymdfärja 
och vad tyngdkraft respektive 
tyngdlöshet är. Vi har läst en faktatext 
tillsammans och sett en film där 
”Doktor NO” genomför likadana tester 
som riktiga astronauter gör. 

SV
  
I arbetet kring den magiska dörren 
denna veckan har vi fokuserat på vad 
bilder kan berätta och hur viktiga 
bilderna är/ kan vara i en berättelse. Vi 
har illustrerat till det som vi skrev förra 
veckan och försökt få med detaljer i 
bilderna som gör att de berättar samma 
sak som det vi skrivit i vår text.

Vi har även fortsatt arbeta med 
dubbelteckning och stavning.

MA

Vi har fortsatt att arbeta med 
taluppfattningen inom talområdet 
0-1000. Vi har även arbetat med att 
avrunda till närmsta tiotal och till 
närmsta 100-tal.

På tisdagarna fortsätter vi att repetera 
och träna på multiplikationstabellerna. 
Vi tränar på olika sätt både i 
matteboken och genom sånger för att få 
tabellerna att fastna. Fokus denna 
veckan låg framförallt på 8:ans tabell.

Musik /idrott/ engelska

På musiklektioner lär vi oss just nu om 
noter.

På idrotten den här veckan har vi bland 
annat tränat handboll. Tyvärr lämnade 
handbollsklubben sent återbud, men vi 
hoppas de besöker oss vid ett annat 
tillfälle.

I engelska har vi arbetat med namn på 
olika klädesplagg. Vi har tränat på 
frasen "I´ve got…" (a blue sweater, a 
red dress, a pair of jeans). Vi lär oss att 
använda a och an framför orden och 
att lägga till s på slutet om det är 
plural. 

Händer nästa vecka…

måndag: idrott . Lämna in läs och     
    skrivläxa.

tisdag:  läxförhör 8:ans tabell. Lämna in uppgiften 
   inför besöket från banken.

onsdag:

torsdag: besök från banken

fredag: simning. Glöm ej simkläder, cykel och 
hjälm.

  

Övrigt:

Vi har fått i uppdrag från vår rektor att 
gå ut med informationen att: Det är 
inte längre tillåtet att ha med slime till 
skolan. Vi har märkt att häftmässa och 
tvål från toaletterna har försvunnit, 
samt att vissa slime doftar mycket. 
Detta är några av anledningarna till 
beslutet.

Simning på fredag. Denna gången 
cyklar vi till simhallen tillsammans 
hela klassen. 




