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

