Info v 5 och 6
Idag har vi varit ute en lektion och haft 36-leken om matte tillsammans med femmorna. De fick
jobba i grupper och leta efter kort med matteuppgifter som de skulle lösa i gruppen. Det
fungerade jättebra.
Eleverna har fått med sig ett papper hem för att välja ämne elevens val som vi ska arbeta med en
lektion på fredagar tillsammans med femmorna under tre fredagar. Vi vill ha in deras önskemål
senast på torsdag 1 februari för att kunna planera detta. Förutom att välja ett ämne som de ska
jobba med så ska de skriva vad de vill/behöver jobba med inom ämnet, t ex läsa texter i
engelska, skriva texter svenska eller engelska, träna stavning, problemlösning i matten.
I matte jobbar vi med kapitlet om bråk även nästa vecka. Vecka 6 börjar vi arbeta med nästa
kapitel som handlar om multiplikation och division. Det underlättar mycket om man är ganska
säker på multiplikationstabellerna så det är viktigt att de fortsätter att träna på dem, helst en liten
stund nästan varje dag. Därför kommer de ha tabellerna i läxa varje vecka några veckor
framöver, vecka 5 fortsätter vi med tabellerna 1-5 och v 6 lägger vi till sexans tabell.
Dessa tre websidor är bra att träna på, www.webbmagistern.se där kan man träna tabellerna
1-5 blandat och www.elevspel.se där kan man träna en tabell i taget.
På http://www.mattesmedjan.se/multix tränar man alla tabeller 1-10 blandat.
I svenska har vi fortsatt med stavningsträning. Vi har jobbat med j-ljudet och börjat på tj-ljudet.
I engelska har vi arbetat med veckans dagar och månaderna.
Under v 5 avslutar vi religionsarbetet med Jesus liv. Sedan är det dags för vikingatiden i historia.
I bildämnet jobbar de med serier och fick denna vecka arbeta med olika typer av pratbubblor.
Veckobrevet finns även på bloggen: http://viimellanstadiet.se

VECKA 5
 Tisdag och onsdag: Idrott
 Torsdag: Bibliotek
 Läs minst tre gånger. Högläsning
för förälder minst en gång.
 Matte till torsdag: Träna på
multiplikationstabellerna 1-5.


VECKA 6
 Tisdag och onsdag: Idrott
 Läs minst tre gånger. Högläsning
för förälder minst en gång.
 Matte till torsdag: Träna på
multiplikationstabellerna 1-6.
.

Hör av er om ni har några funderingar!
Vänliga hälsningar Anne
Anne.Pettersson.a@enkoping.se

