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Snabbkomihåg v.17

Måndag: Idrott.

Läxa
Åk 2: Läsläxa kap.24 torsdag-torsdag,
Vissa elever även läxa i arbetsboken,
Diamantjakten, till fredag.
Läxa engelska till tisdagar.

Tisdag: Läxa åk.3, kapitel 24
Läxa åk.2, engelska

Onsdag: Bad F:or och 3:or. Kom ihåg badkläder och
handduk.
Bokbuss

Torsdag: Läxa åk.2, kapitel 24
Ingen syslöjd för 3:or, då Emma är på kurs.
Läxa åk. 3 engelska

Åk 3: Läsläxa kap.24 tisdag-tisdag.
Läsläxboken skall ligga i skolväskan.
Läxa i engelska till torsdagar.

Matte vissa elever ons-ons.

Fredag:

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

	
  	
  I nformatio n och lärande!	
  
AKUT: På tisdag, 26/4, kommer vi att skicka iväg alla kvarglömda kläder här på skolan. Så gå
igenom de kvarglömda sakerna i matsalens entré.
Onsdag 27 april åker år F och 3 till badhuset för att simma. Komihåg badkläder och handduk.
Även bokbussen kommer på onsdag.
De nationella proven fortsätter fram till och med vecka 20.
I onsdags hade vi på skolan en gemensam ”Skräpplockardag”. Eleverna och alla pedagoger gick
runt i Derome och samlade ihop skräp. Sedan samlades vi på skolgården för att sortera det vi
samlat ihop. Förmiddagen avslutades med en tipspromenad i Bräckeskogen, där eleverna fick
svara på olika frågor som berörde vår miljö.
Under skräpplockningen, sorteringen och tipspromenaden fick vi möjlighet att diskutera
många viktiga frågor. Bl.a. ”Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras
efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i
vatten” (lgr 11).
Info kring vårt lärande fortättning baksida
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Lärande!
I So:n har vi nu arbetat oss igenom tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Vi har
diskuterat och tittat på hällristningar. Vad tror vi att människorna från denna tid vill visa?
Vad var viktigt för dessa människor tror vi? Vad skulle vi vilja visa för symboler för vår
eftervärld? Vad är viktigt för dagens människor? Vi arbetade praktiskt och skapade egna
hällristningar (med hjälp av papper och färg, inte riktig sten denna gång…) med namn och
symbol.
Under våra SO lektionerna har eleverna fått göra ”enkla jämförelser mellan livet förr och nu
utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga
uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på
människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning
använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.” (lgr 11)
Åk. 3 har tagit sig igenom ungefär hälften av de Nationella proven i både svenska och
matematik. De kämpar på bra!
I åk. 2 i svenska tränar vi på bl.a ng-ljudet och vi har även startat upp lästräning i läsgrupper.
Åk 3 i svenska fortsätter vi att fokuserar mycket på att läsa och skriva faktatexter. Vi har
även fått svar från brevvännerna i Fjärrås.
Åk. 3 har i NO:n arbetat kring människans kroppsdelar, deras namn och funktion. Samt
människans hälsa och där betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för
att må bra har diskuterats.

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

