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 Eng/ bild/ No 
I engelska har vi arbetat med vilda djur. Vi 
tränade på lägesord och att kunna fråga och 
svara på var olika djur befinner sig (i, på, 
under). Ni har fått en frivillig läxa med hem, det 
är bra träning på att uttrycka sig och utveckla 
sitt tal så passa gärna på att repetera. 

I bild har vi experimenterat med färger och 
tolkat en Claude Monet-målning. Vi provade på 
att dutta med färgen och fick undersöka 
nyanser och hur färgerna blandas. 

I NO kommer vi att börja med elektricitet med 
start på måndag. 

SV

Vi har skrivit det sista kapitlet i magiska 
dörren, där vi skrivit en avslutning och knutit 
ihop berättelsen. Äntligen är våra 
kapitelböcker klara. Nu återstår bara att 
renskriva nästa vecka. Sedan måste vi på 
något sätt dela med oss av våra fantastiska 
berättelser.

Vi har arbetat med instruerande texter den 
här veckan. Vi har läst instruktioner och 
svarat på frågor kring dem och försökt följa 
dem. Vi har även fått skriva en egen 
instruktioner om hur man gör en smörgås. 
Uppgiften var att skriva en tydlig instruktion 
steg för steg. Vi läste sedan varandras 
instruktioner för att se om vi kunde följa 
dem. Då uppmärksammade vi vad som 
händer om man ex. Glömt skriva i 
instruktionen att man behöver ta fram en 
smörkniv eller osthyvel…

MA

Vi har fortsatt att jobba med uppställningar i 
subtraktion när man växlar.  Vi har nu lärt oss    
Vad man måste göra om det inte finns några 
tiotal att växla. Vi fortsätter nu repetera 
uppställningar mycket så vi känner oss 
säkra.

Vi har fortsatt arbetet i matteboken med kilo 
och gram. 

Vi har jobbat med lästal och problemlösning 
och kommer att fortsätta med det mycket nu 
framöver. Det är viktigt att läsa noga vad det 
står och fundera över vilket räknesätt som 
man behöver använda och visa det genom att 
göra en beräkning. Samt svara på frågan.
Att hitta på egna räknehändelser till 
multiplikation och division är klurigt för 
många. Vi behöver fortsätta träna på detta 
och få barnen att tänka på vad multiplikation 
och division verkligen betyder. 
Multiplikation: ex. 3 gånger tar jag 5 pennor, 3 
lag med 5 spelare i varje lag, 3 klubbor som 
kostar 5kr/st…
Division: 12/4 ex. 12 barn är indelade i 4 lag, 
12 godisar ska delas mellan 4 barn osv.

Händer nästa vecka

måndag: idrott. lämna in läxan 

tisdag: ny läsläxa och skrivläxa 
             Matteläxa
           

onsdag: läxhjälp 
   

torsdag: 

fredag: idrott
Övrigt

Nästa vecka börjar vi med nationella prov. Vi 
kommer börja med svenskdelen och göra de 
första uppgifterna som är en självbedömning 
och sedan en gruppuppgift i muntligt 
berättande.




