Info om veckorna 17 och 18 till elever och föräldrar/vårdnadshavare i år 4
Den här veckan har vi uppmärksammat ”Bildämnets dag” som infaller på lördag.
Tillsammans har klasserna på skolan skapat ett konstverk med eget designade
majblommor. Den hänger i korridoren på den stora anslagstavlan, Välkomna att
titta. Den kommer även finns på bloggen i början av nästa vecka.
Nu är vi igång med skolans trådlösa Wi-Fi och kan använda oss av det i
undervisningen. Roligt tycker vi!
Onsdag den 26/4 är det återigen dags för mig att studera. Leif kommer att vara i
klassen fram till lunch och på eftermiddagen är det Anne (engelska) och Oscar
(idrott) som vanligt.
Torsdagen den 27/4 är det samarbetsdag fram till lunch. Vi kommer att
genomföra olika samarbetsövningar i blandade grupper (F – år 6). Det är lärlag 2-3
som har planerat den dagen.
Måndagen den 1/5 är det röd dag i almanackan vilket betyder att vi är lediga.
Läxa i läsning veckorna 17, 18 och 19: Dessa tre veckor har vi ett läsprojekt som
läxa. Du ska läsa ut en bok hemma, skriva en bokrecension som du sedan ska
redovisa i skolan. Du kommer att skriva mindre redovisningar vecka 17 och 18 för
att slutligen vecka 19 skriva recensionen. Utförligare beskrivning av uppgiften ser
du på pappret som vi har gått igenom (finns även sist här i veckobrevet samt på
bloggen).
Läxa engelska: angående läxa i engelskan så hör Anne av sig till er via mail om det
är någon läxa samt vad den handlar om. Läxdag för engelskan är torsdagar, om inte
Anne meddelar något annat.
Vecka 17

Vecka 18

tisdag: idrott

tisdag: idrott

onsdag: idrott

onsdag: idrott

torsdag: läxa engelska? (se info ovan)

torsdag: läxa engelska? (se info ovan)

fredag: läsläxa (se info ovan)

fredag: läsläxa (se info ovan)

Du missar väl inte att kolla in på bloggen? Där kan du se och läsa om en hel del
som vi har gjort den senaste tiden: http://viimellanstadiet.se/
Vänliga hälsningar från Sara
sara.eriksson@lillkyrka.enkoping.se

Läsprojekt i läxa veckorna 17, 18 och 19:
Under dessa tre veckor ska du läsa ut en bok som du antingen har
lånat på biblioteket eller har hemma. Du ska skriva en bokrecension
(du får en mall av mig i slutet av vecka 18) efter att du har läst ut hela
boken, recensionen ska vara med till skolan senast fredagen den 5/5.
Syftet med läxan är att du ska träna din läsning. Du kommer även att
öva din förmåga att skriva och formulera dig då du skriver din bokrecension.
Slutligen ska du presentera det du har skrivit, då övar du din förmåga att
genomföra en redovisning utifrån din planering/text. Jag vill under dessa
veckor att du gör mindre redovisningar som visar vad du har läst:

Fredag vecka 17: på bloggen under fliken ”Boktips” kommer
det att finnas ett inlägg som heter ”Läsning pågår hemma”, där
under kommentarer vill jag att du skriver ett inlägg där du
använder dig av läsfixaren ”Cowboyen”. Du försöker att
utveckla ditt skrivande utifrån dina tidigare inlägg. Kanske
skriver du en längre text än tidigare. Eller en mer ”målande”
text, vilket gör att vi kan få flera inre bilder när vi läser texten.
Tänk på att läsa igenom din text innan du skickar kommentaren
för att upptäcka eventuella slarvfel. Håll utkik efter stor
bokstav, skiljetecken och rätt stavning. Du ska alltså sammanfatta det du
hittills har läst och dela med oss andra. Skriv även vad boken heter och
vem/vilka som är författare. Du som inte har möjlighet att skriva hemma
förbereder det du ska skriva och kan skriva det i skolan på fredagen.

Fredag vecka 18: du skriver en personbeskrivning om minst 2
personer/figurer ur din bok. Du får en mall av mig att skriva i. Vi har
bokprat på fredagen där du får berätta och visa det du har skrivit.
Lycka till!
Sara

