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 elevens val/ No

Vi pratade om hävstången, kilen och skruven. 
Vi fick se att det är omöjligt att få upp ett lock 
till en målarfärgburk med händerna men om 
man använder ett lämpligt verktyg som 
hävstång så går det lätt. Vi fick se massa 
föremål som vi använder i vardagen som har 
skruvfunktion ex. Syltburk, tandkrämstub, 
nagellack… ta Gärna en titt på vad ni har 
därhemma där man använder skruvens 
funktion.

På No lektionerna den här veckan har vi pratat 
om isvett. Vad man behöver när man ska ut en 
vinterdag på isen och hur man hanterar en 
situation där man själv eller någon annan 
ramlar igenom isen.

SV

Vi har skrivit det näst sista kapitlet i vår 
kapitelbok Magiska dörren. I detta kapitel 
skrev vi en spännande upplösningen på 
berättelsen. Nu återstår bara en avslutning 
och vår bok är klar.

Vi fick besök från biblioteket. Bibliotekarien 
berättade om och läste lite ur fem olika 
böcker. Barnen fick sedan välja en av 
böckerna som de vill ha. Nu dröjer det några 
veckor innan vi får vår bokbeställning… 

MA

Vi har börjat med uppställningar i subtraktion 
när man växlar. Lite klurigt i början att förstå, 
men fler lite träning började allt falla på plats. 
Vi fortsätter efter lovet.

Vi har räknat multiremsor med 
multiplikationstal varje morgon den här vecka 
för att repetera multiplikationstabellerna. 
Flera tycker att det är klurigt att komma ihåg 
tabellerna. Många använder 
multiplikationssånger som vi lärt oss när de 
räknar, vilket underlättar för att komma ihåg. 
Träna gärna hemma lite multiplikation då och 
då, det underlättar så mycket för barnen att 
kunna tabeller utantill.

Vi har även repeterat lite geometri, mönster, 
area och bråk. 

idrott /so

På idrotten den här veckan har det varit 
dans. Vi har bland annat fått lära oss 
grundsteg i bugg.

På So lektionen pratade vi om Fettisdagen 
och hur det kommer sig att den firas. Vi 
pysslade även fina semlor.

Händer efter lovet

måndag: idrott. lämna in läxan 

tisdag: ny läsläxa och skrivläxa 
             Matteläxa
           

onsdag: läxhjälp
   

torsdag:

fredag: Simning. Ta med simkläder, hjälm 
och cykel

Övrigt

Vi har börjat jobba med lite uppgifter i matte 
och svenska hämtade från gamla nationella 
prov för att förbereda oss lite på hur det 
kommer gå till och kan se ut.

Uppmuntra era barn att läsa kontinuerligt 
över sportlovet och ha ett riktigt härligt, 
mysigt lov!




