Hembrev 2a oktober

Till alla elever och föräldrar
Nu flyger tiden iväg, eleverna lär sig mycket och ser ut att trivas i skolan. Tiden
för utvecklingssamtal närmar sig och ni kommer att få önska tider precis som
förra terminen. Utvecklingssamtalen kommer att ligga på dagtid fredag v 42 och
måndag och onsdag vecka 43. Vi ses på Lönnen och stämmer av tidigare mål och
sätter upp nya. Era barns måluppfyllelse får ni hem tidigare och tas med till
samtalet. Är det något särskilt ni vill ta upp så är jag tacksam om ni skickar ett
mail innan, så jag vet det när jag fördelar tiderna. 30 minuter per elev avsätts om
inget annat önskas. Separat inbjudan går ut till hemmen snarast.
Svenska
Vi arbetar med ordkunskap, språklära och läsning och läs- och hörförståelse. Eleverna
är nyfikna och vill mycket, men flera tyckte att hörförståelse var svårt då de inte
riktigt hade ro att hålla fokus på en röst. Det kan vara knepigt men vi övar vidare.
Läslyftet fokuserar en del på den fysiska läsmiljön och eleverna har fått sitta i grupper
och diskutera hur de skulle vilja att deras läsmiljö ska se ut. Spännande läsning!
Konkreta mål för eleven att nå:





Utveckla förmågan
Utveckla förmågan
användas
Utveckla förmågan
ord
Utveckla förmågan

att lyssna och ta till sig information
att förstå och kunna använda alfabetisk ordning och veta när det kan
att förstå att vokaler har två ljud och hur det påverkar stavningen av
att stava veckans tio ord rätt

Matematik
Vi har repeterat klockan och fortsätter att arbeta med hundrarutan och talen 0-100 i
både addition och subtraktion. Vi tydliggör tal med bilder och lär oss hur vi kan rita tal
och sedan överföra det vi ritat till mattespråket, dvs siffror och symboler. I so har vi
arbetat med pengar och då föll det sig naturligt att vi även plockade in pengar och att
räkna pengar i matematiken. Vi fortsätter att jobba med ental och tiotal för att bli
säkra på positionssystemet.
Konkreta mål för eleven att nå:






Utveckla förmågan att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100
Utveckla förmågan att använda hundrarutan eller hundrahuset som ett verktyg vid
beräkning av högre tal.
Utveckla förmågan att förstå positionssystemet
Utveckla förmågan att ”fylla på upp till 10”
Provat på gammaldags affärsräkning, från det låga upp till det höga

SO/NO
Inom ämnesområdet so/no har vi startat upp ett tema om årstiderna och året. Temat är
årsövergripande och vi gör egna årstidsböcker. I samhällskunskap arbetar vi med pengar
och pengars värde. Hur får man pengar? Veckopeng? Intressanta diskussioner  I no
startar vi upp temat om Rymden, alltid lika spännande.
Konkreta mål för eleven att nå:









Utveckla förmågan att berätta några fakta om våra pengar
Kunna planeterna i ordning från solen
Känna igen världskartan och veta vad som är hav och land
Kunna berätta tre viktiga fakta om solen och känna igen månens faser
Känna igen sin egen stjärnbild
Kunna jordklotets namn och jordens olika lager
Kunna berätta om hur det blir olika årstider och hur det blir dag och natt

Engelska
Konkreta mål för eleven att nå:





Utveckla förmågan att skriva engelska ord och träna sig i att minnas dem och vad de
betyder
Utveckla förmågan att härma och säga efter
Prova på att lära sig en kort dialog och framföra den tillsammans med en kompis
Utveckla förmågan att använda sig av enkla fraser med början this is, I can, he can, she
cam, I am wearing, he/she is wearing

Kalendarium:
Vecka 40

Vecka 41

*höstlovslapp till fritids

Måndag:

Måndag:

Tisdag: idrott

Tisdag: idrott

Onsdag: STUDIEDAG

Onsdag: idrott

Torsdag: veckans ord

Torsdag: veckans ord

Fredag: bibliotek planeter, ma-läxa

Fredag: bibliotek stjärnor, ma-läxa

Vecka 42

Vecka 43

Måndag:

Måndag: utvecklingssamtal

Tisdag: idrott

Tisdag: idrott

Onsdag: idrott

Onsdag: idrott, utvecklingssamtal

Torsdag: veckans ord

Torsdag: veckans ord

Fredag: bibliotek planeter, ma-läxa, utvecklingssamtal

Fredag: bibliotek stjärnor, ma-läxa

