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 elevens val

På elevens val denna vecka pratade vi om hur 
lutande plan ex. Ramper kan hjälpa oss att 
spara kraft i ett arbete. I grupper fick vi testa att 
lasta en leksaksbil med vikter och dra den upp 
för olika lutande plan. Vi funderade sedan på 
vilket som krävde minst och mest kraft och 
varför.

SV

Vi har fortsatt att träna på att skriva 
berättelser med tydlig handling. Vi tränar på 
olika sätt för att sätta igång fantasin till att 
skriva fritt. 

Vi har renskrivit kapitel 7 till magiska dörren 
på iPad. Nu börjar det närma sig en 
upplösning…

Vi har även tränat på läsförståelse både i 
djurlunda och ett material som heter ” mellan 
raderna” där vi diskuterar tillsammans vad 
texten vi läser betyder. Vad som faktiskt står 
och vad vi kan dra för egna slutsatser kring 
det vi läst.

MA

Vi har arbetat med uppställningar i 
subtraktion utan växlingar.

Vi har även denna vecka arbetat med digital 
tid samt fortsatt att arbeta med att mäta längd 
och omvandla från meter, decimeter, 
centimeter och millimeter.

Bild/ engelska

På bilden har vi fått lära oss lite om 
konstnären Claude Monet. Vi fortsätter detta 
temat nästa bildlektion.

Temat på engelskan var ”Food”. Vi jobbade 
mycket praktiskt. Vi spelade bingo, använde 
bilder, målade och skrev olika maträtter. Vi 
såg även en film och tränade på vilka fraser 
man använder då man beställer på 
restaurang.

Händer nästa vecka…

måndag: idrott. lämna in läxan 

tisdag: ny läsläxa och skrivläxa samt 
repetera multiplikationstabellerna.
           

onsdag: läxhjälp
   

torsdag: sjöaremossen

fredag: idrott. Besök från vbg bibliotek. 
Bokprat och alla elever i år 3 får en bok i 
gåva från biblioteket.

Övrigt

På torsdag nästa vecka åker vi till 
sjöaremossen för att åka skridskor. Som 
vanligt bjuds det på korv i bröd men 
komplettera med dricka och fika och ev. Något 
mer att äta för den som vill. 
Ta med hjälm, skridskor och kläder som 
fungerar för en dag ute.
OBS. Denna dag slutar alla i F-3 13:15.




