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Snabbkomihåg v.12

Läxa

Måndag: Idrott, komihåg gympakläder och handduk.
Tisdag: Läxa åk.3, kapitel 21
Läxa åk.2, engelska

Åk 2: Läsläxa kap.21 torsdag-torsdag,
Vissa elever även läxa i arbetsboken,
Diamantjakten, till fredag.
Läxa engelska till tisdagar.

Onsdag:

Åk 3: Läsläxa kap.21 tisdag-tisdag.
Läsläxboken skall ligga i skolväskan.
Läxa i engelska till torsdagar.

Torsdag: Läxa åk.2, kapitel 21
Syslöjd 3:or. Läxa åk. 3 engelska
Fredag: Lovdag - LÅNGFREDAG

Matte vissa elever ons-ons.

Matsedel
Hittar du på skolans hemsida eller om du
följer länken på vår blogg.
http://meny.dinskolmat.se/deromeskolan/

	
  	
  I nformatio n!	
  
På måndag är det:

Det kan vara blött och regnigt ute nu. Se över hur era barn har det med extrakläder, det är
lätt att bli blöt då det är lerigt och geggigt ute.
Trevlig vecka önskar vi i 2-3 blå och gul.

Info kring vårt lärande se baksida
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Lärande!
I So:n fortsätter vi att arbeta inom påsken. För att därigenom beröra några högtider,
symboler och berättelser inom kristendomen, judendomen och islam. Lika så några
berättelser ur Bibeln och deras innebörd…(lgr 11).
Vi kommer även att ta in bildämnet i So:n den kommande veckan, så att vi får träna och
arbeta både teoretiskt och praktiskt. För att i enlighet med lgr 11 ”kommunicera med bilder
för att uttrycka budskap”, samt att använda båda ”plana och formbara material tillexempel
papper (…) och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.”
I både svenskan och So:n tränar vi på att argumentera och reflektera. Detta för att eleverna
ska få möjlighet att träna sig i att uttrycka och värdera olika ståndpunkter från olika
perspektiv i till exempel aktuella samhällsfrågor, samt att göra ett eget ställningstagande
och argumentera utifrån det.
Åk. 3 har nu startat med de Nationella proven i både svenska och matematik. Likt tidigare år
får vi följa med barnen Nova och Troj på olika äventyr och utmaningar. Årets tema är vatten.
Uppstarten av proven har gått mycket bra.
I åk. 2 fokuserar vi på att träna på lång och kort vokal. Mycket av detta gör vi i arbetsboken
”Diamantjakten”.
På musiken den här veckan har vi provat trummor och slagverk från olika världsdelar. Vi har
med dessa instrument imiterat samt improviserat fram rytmer i olika tempon och dynamiker.
Idrotten: Denna vecka har vi haft besök av Varbergs handikappidrott. Vi provade rullstol,
mattcurling, inomhusboule och hur det känns att spela boll utan att se. Spännande och
lärorikt, mycket uppskattat bland barnen.

Trevlig vecka önska vi i 2-3 blå och gul.

