Hembrev 2a december

Till alla elever och föräldrar
Så är det åter den tiden på året… Jag önskar att ni alla får en både fröjdefull och
vilsam jul. Vi utvärderar i dagarna höstterminen och ser tillbaka med glädje!
Svenska
Vi fortsätter att arbeta med de flesta områden i ämnet. Vi kopplar text till bild i vårt
skrivande och dramatiserar lästa texter bland annat. Efter Läsloppet ser vi en tydlig
kurva uppåt när det gäller elevernas läsning vilket är mycket glädjande!
Konkreta mål för eleven att nå:


Utveckla förmågan att förstå och kunna använda alfabetisk ordning och veta när det
kan användas






Utveckla förmågan att läsa läsläxan med behållning och förståelse för innehållet
Utveckla förmågan att samarbeta kring läst text genom olika uppgifter som drama,
bild och skrivande i brevform.

Matematik
Subtraktionsalgoritmen börjar sitta nu och det är dags att gå vidare. Nästa räknesätt
är multiplikation och vi tror att vi kan tvåans, tians och femmans tabeller till jul  Vi
arbetar med problemlösning och det kräver lugn och tålamod från eleverna som gärna
vill vara klara genast. Strukturen på hur man kan ta sig an och ta sig igenom ett problem
är viktig och det tränar vi mycket på nu.
Konkreta mål för eleven att nå:






Utveckla förmågan
Utveckla förmågan
Utveckla förmågan
Utveckla förmågan
Utveckla förmågan

att förstå att multiplikation är upprepad addition
att räkna multiplikation och att rita olika multiplikationer
att använda uppställning som ett verktyg vid beräkning av tal
att lösa problem med hjälp av olika strategier, bild och text
att förstå division och delning

SO/NO
Inom ämnesområdet so/no avslutar vi i dagarna arbetet om rymden. Så roligt vi har
haft! Vi har arbetat med en härlig mix av teori och praktik och det har fungerat mycket
väl. Nu när det närmar sig jul så talar vi om advent, Lucia och julen naturligtvis. Vi
kopplar det till religion och den kristna synen på julen. Vi kommer också att använda oss
av SVTs julkalender i undervisningssyfte. Vi kommer inte att se alla avsnitt varje dag,
men flera.
Konkreta mål för eleven att nå:




Utveckla förmågan att delta i diskussioner kring jul och julfirande
Utveckla förmågan att kunna berätta om varför vi firar jul
Repetera årets månader och årstider i samband med uppstart av Vinterboken

Engelska
Konkreta mål för eleven att nå:





Utveckla förmågan att skriva engelska ord och träna sig i att minnas dem och vad de
betyder
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 christmas

Sista skolveckan före julledigheten arbetar vi med ett julschema där eleverna själva får
välja när de vill göra de olika uppgifterna. Uppgifterna berör både fakta om julen,
matteproblem, texter på svenska, ord på engelska samt bild.

Kalendarium:

Vecka 49

Vecka 50

Måndag:

Måndag:

Tisdag: idrott

Tisdag: idrott, Lucia år 3 besöker klasserna

Onsdag: idrott

Onsdag: idrott

Torsdag: läsläxa-diskussion

Torsdag: läsläxa diskussion

Fredag: bibliotek planeter, ma-läxa

Fredag: bibliotek stjärnor

Vecka 51
Måndag:
Tisdag: idrott
Onsdag: julfilm, idrott
Torsdag: läsläxa diskussion, ALLA SLUTAR 13:00

From all of us
to all of you…

