VECKOBREV KLASS 1-2
VECKA 35-36
Veckan som gått:

Kommande vecka:

I veckan har eleverna fått deras matematikböcker
och börjat jobba i dem. Ettorna har gått igenom
talet 1 och hur man kan dela upp det. De har gjort
uppgifter där de räknar hur många ting de ser på
bilden och skrivit ned dem samt övat på att dela
upp lika många var samt om en kompis ska ha en
mer.

Måndag: idrott åk 1

Tvåorna har gjort ett mattetest för att se vad de
kan och vad de behöver öva på inför läsåret. De
har även börjat repetera de dem lärt sig från förra
året i matematikboken.

Fredag:

I so: har de börjat med ”Veckans grej” som är en
mini lektion om spännande
händelser/djur/föremål med mera. De involverar
flera ämnen och i veckan var veckans grej den
trojanska hästen!
I svenska har de lyssnat till första kapitlet i
Sandvargen och ritat till och sedan återberättat
kapitlet på datorn med sin skrivarkompis.

Tisdag:
Onsdag: idrott åk 2
Torsdag: idrott åk 1-2 och BOKBUSS

Hemuppgifter

Övrig information

Matte:

Första september börjar årets LÄSUTMANING och
avslutas den första oktober då pappret med
klockorna lämnas in till klassläraren. Denna
utmaning ska ske utanför skoltid. Det är en
utmaning som innebär att ni tar tid för hur länge
ni läser. Och att läsa innefattar:

Svenska:
Engelska
NO:
SO:

Egen läsning tyst eller högt
Läsa bokstäver, ord, meningar
Högläsning för någon annan
En vuxen/barn/släkting som läser för DIG
Ljudbok
E-bok
Allt vad du kan hitta som går att läsa på gills, så
länge ni tar tid och ritar på pappret med klockor.
Då ritar eleven som en tårtbit så många minuter
de har läst eller blivit läst för.
Lycka till!

Ha en bra helg!
Amanda Boström

KONTAKTUPPGIFTER
Amanda.bostrom@dalbacken.se
Tfn Dalbacken: 0911-330 10
Sjukanmälan via sms/tfn: 072-080 22 11 (fritids)

