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 SO

 Temat på so lektionerna är den här terminen  
Halland och Varberg. Vi har börjat titta på 
kartan och målat Hallands landskapsvapen. 
Längre fram i vår ser vi både fram emot en 
Hallandsresa och ett besök på Fästningen.

SV
Vi har pratat på vilka olika sätt j- ljudet kan 
stavas. J, G, GJ, LJ, HJ OCH DJ.

Vi har tränat på att återberätta en text med egna 
ord och tränat på att läsa högt för varandra.

Vi tittade på ett avsnitt ut ett program från UR 
som heter läsmysteriet. Vi pausade i 
programmet och försökte två och två klura på 
liknande uppgifter som i programmet, detta för 
att få en ledtråd och lista ut  ” vem som låst in 
änkefrun”. Första uppgiften handlade om att 
förutspå en handling. Då läste jag några rader 
från baksidetexten från tre olika böcker. Genom 
att enbart titta på böckernas framsida skulle 
barnen lista ut vilka böcker det handlade om. 
Andra uppgiften var en gåta. Genom att läsa 
mellan raderna skulle man försöka klura ut 
svaret på gåtan. Klassen klarade uppdragen 
och lyckades få båda ledtrådarna och var 
överens om att Kammarjungfrun var  den 
skyldiga.

MA

Vi har arbetat med skala och lärt oss hur man 
utläser skala2:1 och skala 1:2. 
Är siffran störst först betyder det att bilden är 
större än verkligheten alltså en förstoring ex. 
100:1
Är den minsta siffran först är bilden mindre 
än verkligheten alltså en förminskning. Ex. 
1:100. 

Vi har även börjat arbeta med Area. Hur 
många rutor/ post IT lappar stor en figur är 
osv. Omkrets är runt om och area ytan inuti 
en figur.

No/ bild/ idrott

På No lektionerna lär vi oss om småfåglar. Vi 
tränar på att läsa och skriva faktatexter och 
har börjat att skriva gemensamt om 
nötväckan.

På bildlektionen har vi använda 
akvarellfärgpennor och avbildat en godis.

På idrotten idag var det ett pulshöjande pass 
med cirkelfys- jobbigt, kul och svettigt! I 
måndags lekte vi en lek som heter familjen 
och gjorde en variant osv fotboll med mjuka 
bollar .

Händer nästa vecka…

måndag: idrott. lämna in läsläxan 

tisdag: ny läsläxa och matteläxa
           

onsdag: 
   

torsdag: läxhjälp

fredag: idrott

Övrigt

Efter konflikter på bandyplanen kring bland 
annat klubbor har vi förtydligat reglerna kring 
detta. 
- man får inte låna varandras klubbor.
- Skolans klubbor som finns att låna står vid 

ytterdörren. Klubborna i korridorerna är 
privata.




