Hänt i veckan åk 3
Sommarvärmen fortsätter trots att vi är inne i september månad…

Nu är temat igång, spännande! Måndagen började vi med ” morgongympa” och
därefter klassråd och planering! OBS! planeringsboken ska alltid ligga i väskan!
Idag testade vi på ”Grej of the day” för första gången. Denna gång handlade det
om potatisen. Barnen har fått i uppdrag att berätta vad de lärt, så fråga gärna!
Ny ledtråd skickas hem varje vecka i veckobrevet.
Tisdagen startade med musiksamling och alla pedagoger var utklädda i temat
”Håll igång – håll igen” och sjöng en nyskriven sång till temat.
Varje klass fick också prova på en hinderbana som stod på Staglavallen och
därefter gå in och få massage. Allt i temats tecken! Låt barnen berätta!
I onsdags redovisade barnen läs-och skrivläxan för första gången detta läsår. Så
bra barnen läser! Diktamen gick också bra för de flesta bra men några behöver
träna mera.
Torsdagen fortsatte i temats tecken med ÖS – spelen där olika länder möttes på
stationer med lekinnehåll. En rolig och lekfull dag där barn i olika åldrar kommer
samman.
Veckan avslutades med uppföljning av temat i vår loggbok. Vi jobbade också i
”Stenboken” samt, som vi brukar, gjorde vi en utvärdering av vårt arbete och
avslutade med en skön massage.

Ny ledtråd –”Grej of the of the day” nr 2 v. 37 :

“En lysande idé”

V. 37
Måndag 12/9
Klassråd
Obs! Besked om föräldramöte!
Planering
Grej of the day
Engelska
Matte
Rytmik

Tisdag 13/9 Kamratstöjare träffas kl.09.00!
Matteläxa v. 37
Uteliv/ matte
Tema

Onsdag 14/9
Läsläxa ”Nyckeln till skatten” s. 14-20
Diktamen
Idrott, OBS! 8.00
Svenska
Bibliotek
Djurspanarna

Torsdag 15/9
Samling kl. 08.00! Båda grupperna simmar p.g.a genomgång av regler i
simhallen.
Uteliv/matte
Tema
Slöjd
Föräldramöte kl.18.30! Välkomna!

Fredag 16/9
Tema
Uteliv/matte
Musik
Läsglädje
Utvärdering
Utdelning av mapparna
Massage
FRITIDS: Se till att det finns extrakläder i deras korgar samt inneskor.
Kom ihåg att skriva in schematiderna på Dexter.
På tisdag 13/9 går fritids ner till hinderbanan på kampaängen kl.1515.30.
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