
                    Hej därhemma!             Brevet hem i januari 2018 årsk.1 

Hoppas att ni alla har haft ett riktigt skönt jullov. Tack för de jättefina 

julklapparna som var till stor glädje för hela familjen! Nu är det dags att starta 

igen med nya friska tag.  

Lite skolinfo:  

Vi arbetar vidare med temat ”Tiden ”och pratar om årstider, månader, veckor, 

dagar och klockan. Fråga gärna ditt barn vad klockan är när det är dags för olika 

aktiviteter. Om barnen vill kan de träna vidare på Zcoolyspelen ;”Klockgården” 

”Roboclock ”och Elevspel.se Där finns flera varianter när det gäller att träna 

vidare på analog klocka. Vi lär oss också hur almanackan fungerar. Det blir prat 

om väder och vädersymboler samt att hålla koll på temperaturen varje dag. 

Temat genomsyrar alla ämnen, vi lär oss engelska ord för veckodagar, och 

väder. I musiken sjunger vi sånger som handlar om temat och det blir härliga 

bilduppgifter med olika tekniker. Syftet är att barnen skall uppleva och lära med 

alla sinnen. 

  

I NO kommer vi att arbeta med vattnets olika former fast, flytande och gas. 

Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering och 

smältning samt vattnets kretslopp. Det blir många tillfällen att undersöka, 

utforska och upptäcka vad som händer när man arbetar med vatten. Eleverna 

ställs inför frågor som de inte ska besvara direkt utan som de ska söka svaren 

till. När de har funnit ett svar får de berätta om vad de kommit fram till inför 

kamraterna. 

 

I svenska kommer vi att fokusera på att skriva meningar med att vara noggranna 

med handstilen samt stor bokstav, punkt och frågetecken. Barnen kommer att få 

en särskild läxbok där de skall träna att skriva av en text med en gåta och skriva 

svar till. 

Läxor i januari från vecka 3 

Läsläxa till varje onsdag  

Skrivläxa eller Matteläxa lämnas in varje fredag. Delas ut i början på veckan. 

                     Hälsningar från Suzanne och Margaretha 



  

                                                


