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SO/NO

Vi har pratat om FN och pysslat fina 
fredsduvor i blandade grupper.

vi har skrivit klart våra rymdberättelser på 
IPad.

SV
  
Vi har denna veckan pratat om 
substantiv. Vi har pratat om att det är 
namn på saker och att man kan sätta en/
ett framför när orden är in singular och 
flera framför när det är plural. Vi letade 
bland annat substantiv i våra 
tystläsningsböcker.

I projektet om magiska dörren har vi 
denna vecka ritat en bild till kapitel två 
samt börjat renskriva de två första 
kapitlen på iPad.

Vi har börjat läsa i en ny högläsningsbok. 
Boken heter Sadako och de tusen 
papperstranorna och bygger på verkliga 
händelser. Den handlar om en flicka som 
växer upp i Hiroshima efter atombomben 
och blir sjuk. Det är en sorglig men fin 
berättelse om hopp och mod. Vi läser den 
nu i samband med FN dagen och 
samtalar mycket kring innehållet.

MA

Vi har arbetat med subtraktion av olika 
talsorter inom området 0-1000.

Vi har även repeterat olika moment från  
de kapitel vi hittills arbetat med för att 
befästa det vi kan och se vad som är 
svårt och som vi behöver arbeta vidare 
med.

Eng/ bild

På engelska har vi Repeterat talen upp 
till 10 och tränat på att uttala rätt. 
Arbetat med namn på olika fordon och 
tränat frasen: What´s this?”. "It´s 
a…" (lorry, bus, train osv). Frivillig läxa 
kommer med hem veckan efter lovet. 

På bildlektionen har vi arbetat med 
fotografering. Vi har pratat foto och 
fotat utomhus med ipads i grupper. Vi 
lärde oss att fota olika slags bilder: 
miljöbilder, helbilder och närbilder. 

Händer efter lovet…

måndag: idrott. Bibliotek. Lämna in läsläxa.

tisdag: Ny läs och skrivläxa skickas hem. 

onsdag: läxhjälp

torsdag: 

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

Övrigt

Höstlov nästa vecka! Höstlovet kallas 
även läslov. En frivillig uppgift för 
lässugna finns i plastfickan. Om man 
väljer att inte göra uppgiften försök på 
olika sätt hålla i läsningen över lovet 
ändå, exempelvis genom mysiga 
hägläsningsstunder i höstmörkret.
Ha ett riktigt härligt lov! "

Kvarglömda kläde ligger på ett bord 
vid huvudentrén. Kika där om ni 
saknar något.


