Vi närmar oss det oundvikliga …
snön. En del längtar efter det så
skidsäsongen kommer igång.
Själv är jag mer tveksam.
Får gärna vända och bli sommar
igen om jag fick bestämma.
Men vilken helt underbar höst vi
har haft. Vacker, varm och solig.

I matematiken arbetar vi med
algoritmer med växling. Vi kommer
arbeta noggrant med det här för
att verkligen befästa den
kunskapen. Här ser vi också hur
viktigt det är att vi kan dela upp
talen och kunna räkna huvudräkning med tiotalsövergångar.

Sinnena –
Vi har avslutat känseln och börjat lukta
på ett nytt sinne. Vad som händer med
det kommer vi se nästa vecka.

Resan –
Andra delen har avslutats och vi driver
vidare i vårt temaarbete. Det verkar
som vi kommer få lite markkänning i
nästa del, men vart har vi hamnat.
Det här temat visar så många olika
förmågor hos våra elever.
Träningsområdena sträcker sig över ämnesgränserna, en stor del
geografi där vi ständigt använder vår världskarta för att se var vi
befinner oss, hur långt är vi ifrån Sverige. Förstå hur långt det är. I
vilket världshav befinner vi oss, vilken världsdel närmar vi oss.

Svenska är naturligtvis det dominerande ämnet i Resan. Vi skriver,
diskuterar, lär oss nya ord, tränar stavning, tränar meningsbyggnad,
tränar att på att ord och bild ska höra ihop, förklarar, argumenterar,
motiverar och samarbetar.

Aktiviteten under de timmarna vi arbetar med Resan är egentligen
betyg nog åt det här arbetssättet. Variation och träning på att ta
ansvar för sitt arbete, något som vi tränat på sedan årskurs 1.
Det börjar sitta fint hos de flesta elever.

Måndag 3 okt

Tisdag 4 okt

Onsdag 5 okt

Torsdag 6 okt

Fredag 7 okt

Slöjd / Resan
Matematik
NO
Idrott – inne
Musik
Matematik
Svenska
Matematik
SKOGEN - NO
SIMUNDERVISNING
Matematik
Resan

Ombyte, inne

Fika om du vill

Badkläder, handduk,
lås

Teknik
Matematik
GOTD

Vi börjar alltså med inneidrott nu från och med nästa vecka.

Ha en skön vecka.

