Veckobrev år 1
Vecka 4
Hej igen!
Det blev en miss förra veckan och ni fick inte den pedagogiska
planeringen för NO med i veckobrevet. Men den här veckan får
ni både den och planeringen för SO, läs nedan.
SV – Veckans bokstav har varit P. Nu är barnen så väl inkörda
på att ljuda, forma och skriva bokstäver, så bokstavsarbetet
går nu mycket snabbare än det gjorde under hösten. Vi har
gjort härliga pingviner och läst och lärt oss mer om pingviner.
Vi har arbetat vidare med sammansatta ord, t.ex. har vi målat
sammansatta ord – be gärna era barn berätta (ledtråd – vikta
papper). På läslektionen har vi läst boken Bli sams, det var ett
ämne som engagerade och många kände igen. Varför ville hon
inte låna ut suddet? Har du legat vaken och inte kunnat somna
utan tänkt på bråk med kamrater? Hur skulle du löst bråket om
det hänt dig? Dessa och många andra frågor funderade vi över
under och efter läsningen.
MA – Vi har, till barnens förtjusning, börjat med den nya
boken! Den första veckan har vi repeterat talen 11-18. Vi har
tränat på att lägga talen med tiotal och ental, förförståelse till
vårt positionssystem. Vi har repeterat likheten med tal som
2+4/12+4. Kan vi lilla additionstabellen (tal med svar upp till
10), så blir stora additionstabellen (svar upp till 20) mycket
enklare!
SO – Vi arbetar nu med religion, vad är det? Vi har börjat
med att lära oss mer om kristendomen – läs mer i bifogad ped
plan.
NO – Vi fortsätter med återvinning. Vi har sett en powerpoint,
vi har repeterat vad det betyder och pratat om
fördelar/vinster med att återvinna.
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v. 5
Måndag 29/1

Tisdag 30/1

Schemabrytsdag
Vi har skoldag 813.
Tema MA – vi
firar 100
skoldagar!

Onsdag 31/1

Idrott 1a
Idrott 1b
Idrott 1c

Torsdag 1/2
Idrott
Idrott
Idrott
Idrott

1a
1b
1c
1d

Läxor vecka 5:
Läsläxa – Kom ihåg att alltid ha med plastfickan i skolväskan!
Kommande viktiga datum:
1a
Sportlov v 9
Påsklov v 14
1c
Sportlov v 9
Påsklov v 14

1b
Sportlov v 9
Påsklov v 14
1d
Sportlov v 9
Påsklov v 14

Ha en riktigt trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Anders, Elisabeth, Helena, Jannika och Lotta

Fredag 2/2
Idrott 1d

