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NO/ SO

på So:n är vi framme vid Järnåldern. Vi har 
läst och diskuterat om hur människorna levde 
på järnåldern. Vi har även sett en film och 
skrivit fakta.

På No lektionerna denna veckan har vi gjort 
klart våra grupparbeten om planeterna, 
förberett vår redovisning och sedan redovisat 
för klassen.

SV

Vi har arbetat med läsförståelse i Djurlunda 3. 
Vi arbetar även med läsförståelse under våra 
halvklasslektioner på onsdagar och torsdagar 
då halva gruppen har slöjd. Vid dessa tillfällen 
fokuserar vi mycket på att träna på att läsa 
mellan raderna. Vi läser och funderar kring den 
korta texten, först själv, sedan parvis och 
sedan i helklass. Det är lite klurigt och det blir 
bra diskussioner.

Vi har fortsatt arbeta med adjektiv och lärt oss 
hur man komparerar adjektiven. T.ex 
Bra     bättre      bäst
Smal   smalare  smalast
Stor    större      störst

MA

Vi har startat nästan varje morgon med att 
göra en ” multiremsa” där vi tränar tabellerna 
0-10. Det är samma 26 uppgifter varje dag 
och sedan klipper jag bort en remsa med 
svar, efter att barnen sett sina antal rätt. Man 
”tävlar” bara mot sig själv.

Vi har fortsatt att arbeta med division i 
matteboken. Vi har även arbetat med 
problemlösning och textuppgifter. Vi tränar 
på att läsa uppgiften noga. Skriva med 
mattespråk, i vissa fall rita en bild och sedan 
skriva svar.

Vi presenterade en lathund i multiplikation 
som hjälpmedel den här veckan. Den 
användes både när vi räknade multiplikation 
och division. 

elevens val

På elevens val började barnen sina 
grupparbeten inom sitt valda område. De 
började med att berätta för varandra om vad 
de redan visste om sitt ämne. De fick sedan 
läsa på Wikipedia för att se om de fick reda 
på mer. De började sedan att skriva frågor 
om sitt ämne.

Händer nästa vecka…

måndag: studiedag. Skolan och fritids är 
     stängt.

tisdag: lämna in läxor. ny läs och skrivläxa

onsdag: läxhjälp
   

torsdag: 

fredag: pysseldag för år 3. Pyssel, bakning, 
jullekar och filmmys hela dagen i blandade 
grupper. Ingen gympapåse behövs denna 
dag.

Övrigt

Idag var det första december. I år är vår 
adventskalender pepparkakor med nummer på. 
Vi lottar någon i klassen som får ta en 
pepparkaka och samtidigt dra en lapp med ett 
uppdrag, som alla i klassen ska försöka göra 
under dagen. Uppdraget till hjärta nummer 1, var 
att ”låta någon gå före dig en en kö”. ( för visst 
blir man snäll av att äta pepparkakor… :)
Om ni inte sett lappen i plastfickan så påminner 
jag även här om att skicka med barnen en 
ljuslykta samt värmeljus som vi kan ha på 
bänkarna för att få extra mysiga 
högläsningsstunder under december.

Sista skolveckan, tisdagen den 19/12 bjuder vi in 
till mingel och julfika i klassrummet. Kom och ta 
en fika och titta runt på saker barnen gjort under 
terminen. Drop in mellan kl. 16 och 17:30.




