Hembrev 2a november

Till alla elever och föräldrar
Nu har snart höstterminen passerat och det går fort och eleverna
lär sig mycket. I början av höstterminen var arbetstempot inte så
högt, men nu gasar vi på ordentligt. Första skolveckan i november är
SAMS-vecka. Hela skolan arbetar med samarbete, vänskap,
förståelse, etik och värdegrund. Två fredagar i november blir det
andra roligheter då Hemslöjd Kronoberg kommer och arbetar med
eleverna i projektet Skapande skola. Under fem veckor har vi en
lärarstudent i klassen. Emelie presenterar sig i ett eget brev till er.
Alla utvecklingssamtal är genomförda och jag vill tacka elever och
föräldrar för trevliga och givande samtal.
Svenska
Vi fortsätteratt arbeta med ordkunskap, språklära och läsning och läs- och
hörförståelse. Annika gör en ny diagnostisering av elevernas läsförmåga i slutet av
november då vi hoppas se att Läsloppet gjort skillnad. Fortsätt gärna att peppa era barn
till läsning. Att ha en god läsförmåga är nog bland det viktigaste som finns och så
grundläggande för allt lärande.
Konkreta mål för eleven att nå:




Utveckla förmågan att förstå och kunna använda alfabetisk ordning och veta när det kan
användas
Utveckla förmågan att förstå att vokaler har två ljud och hur det påverkar stavningen av
ord
Utveckla förmågan att läsa läsläxan med flyt, reflektera över innehållet både individuellt
och i grupp i skolan.

Matematik
Algoritmer när vi räknar addition var oväntat lätt för eleverna att förstå. De räknar av
hjärtans lust både med och utan minnessiffra. Vi har jobbat mycket med positionssystemet och tals värde och det fortsätter vi med. Gammaldags affärsräkning provar vi
också.
Konkreta mål för eleven att nå:





Utveckla förmågan att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100
Utveckla förmågan att använda uppställning som ett verktyg vid beräkning av tal.
Utveckla förmågan att förstå positionssystemet
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 och höstboken är strax klar. Vi arbetar
med rymden och visst skrattade vi högt när Christer Fuglesang åt godisbilar i rymden 
Titta gärna på klippet på You Tube!
Konkreta mål för eleven att nå:








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 inom temat ”food”.

Kalendarium:
Vecka 45

SAMS-vecka

Vecka 46

Måndag: får läsläxa

Måndag: får veckans ord

Tisdag: idrott

Tisdag: idrott

Onsdag: idrott

Onsdag: idrott

Torsdag: läsläxa-diskussion, får ny läsläxa

Torsdag: veckans ord + läsläxa diskussion

Fredag: bibliotek planeter, ma-läxa, skapande skola

Fredag: bibliotek stjärnor, ma-läxa

Vecka 47

Vecka 48

Måndag: läsgrupper + läsläxa

Måndag: får veckans ord

Tisdag: idrott

Tisdag: idrott

Onsdag: idrott

Onsdag: idrott

Torsdag: veckans ord + läsläxa diskussion

Torsdag: veckans ord + läsläxa diskussion

Fredag: bibliotek planeter, ma-läxa, skapande skola

Fredag: bibliotek stjärnor, ma-läxa

