
Veckobrev v.4

So

Vi har pratat om samt skrivit fakta om Halland. 
Ex. Vilka städer som finns och vilka landskap 
som Halland gränsar till.

Vi har pratat om vett och etikett. Sett en film 
och pratat om hur man äter på ett trevligt sätt i 
matsalen med bestick och hur vi skapar matro.

SV
Vi har pratat om vilka olika sätt tj-ljudet stavas.

Vi har tränat mycket på att skriva med tydlig 
handling den här veckan. Vi gjorde en 
skrivuppgift där man skulle skriva utifrån en 
given rubrik. När man skrivit klart sin berättelse 
skulle man granska sin egen berättelse utifrån 
målen för år3. Skriva med tydlig 
handling( inledning, händelse, avslutning), 
skriva läsligt för hand, använda punkt och stor 
bokstav samt stava vanligt förekommande ord 
rätt. Flera tyckte att det var svårt att komma på 
vad man skulle skriva om. Därför fortsatte vi 
idag med att skriva korta berättelser utifrån 
stödord. Vi skrev stödord på tavlan 
tillsammans. Pratade två och två om vad det 
kunde handla om och skrev sedan en kort 
berättelse som bara fick ta ungefär 5 min att 
skriva. Det blev roliga knasiga berättelser och 
vi hann med att göra två berättelser torts kort 
lektion.

MA

Vi har börjat arbeta med klockan igen. Vi har 
repeterat den analoga klockan och börjat 
prata om digital tid. Vi fortsätter nästa vecka.

Vi har pratat om sannolikhet och statistik och 
jobbat med detta i matteboken.

Vi har lärt oss räkna med uppställning i 
addition. Det tyckte de flesta kändes väldigt 
lätt och roligt. 

No/ idrott

På No- lektionen har vi fortsatt temat med 
småfåglar. Vi skriver just nu egna faktatexter 
och målar småfåglar.

På idrotten har vi tränat konditionsträning 
genom att springa en hinderbana.

Händer nästa vecka…

måndag: idrott. lämna in läxan 

tisdag: ny läsläxa och skrivläxa
           

onsdag: läxhjälp 
   

torsdag: 

fredag: idrott

Övrigt

Vill bara påminna om att vi kommer att göra 
nationella prov nu i vår i matte och svenska. 
Vi börjar med proven måndagen den 12 mars 
och håller på till 18 maj. Under denna period 
beviljas ingen ledighet från skolan.

Vi har påbörjat ett arbete på skolan med hur 
man sätter gränser för sig själv och andra. 
Stopp Sluta Lägga av ska vara de 
gemensamma begrepp vi använder på skolan 
när vi önskar att någon ska sluta med ett 
beteende.




