
                          Hej därhemma!                                   Brevet hem i april årsk.1 

 

Nu har vårljuset äntligen kommit. Under april månad fortsätter vi med vårt NO tema ”Våren” I temat 

lär vi oss om olika vårtecken. I år kommer vi att arbeta mycket med vårblommor. Vi lär oss namn och 

tittar närmare på blommans delar samt hur de sprider sig. Barnen kommer att skriva ut fakta på Ipaden  

om ett vårtecken och redovisa för varandra. Efter sin presentation ger barnen alltid positiv respons till 

den som har redovisat. Vad tyckte du var bra med kamratens redovisning? Vilka förmågor har vi 

tränat på? Varje måndag och fredag kommer vi att gå ut i halvklass i naturen för att leta efter 

vårtecken. Vi sjunger vårsånger och barnen prövar på olika tekniker i bildämnet. 

 

I engelska har vi arbetat med ”hälsningsfraser”, färger, familjen, och räkneord. Vi har arbetat med 

England och lärt oss lite fakta om landet, deras flagga och spelat ”Kahoot” Det är en digital frågesport 

där eleverna väljer bland flera alternativ. Vi avslutade ”veckans land” med att äta engelsk frukost. Det 

blev ett engelskt ”Teaparty” där barnen bakade scones. Vi fick också med praktisk matematik genom 

att träna på enheterna; dl och l, dubbelt och hälften samt att följa och skriva ett recept. 

 

I svenska är det dags för en ”läsintensiv ”period från vecka 15 fram till fredag vecka 17 Barnen väljer 

själva en bok och läser en stund i skolan, samt läser ca 15 min. hemma varje dag Syftet med detta är 

att öka läshastigheten samt att träna läsförståelsen. De barn som vill kan gärna välja en bok hemifrån. 

Vi kommer att ha en skrivläxa under april månad där barnen skriver i en läxbok för att träna sig att; 

skriva läsligt för hand, använda rätt skiljetecken och att kunna stava ord.  

Vi har börjat med programmering. Vi arbetar med mönster och programmerar analogt genom att ;följa 

och skriva instruktioner åt varandra ,öva problemlösning, beskrivningar, programmerar fysiska 

hjälpmedel och robotar åt varandra samt appar som övar datalogiskt tänkande. Syftet är att få en 

förståelse för kommandon och algoritmer, och hur viktigt det är med exakta instruktioner när man 

programmerar. Barnen övar sig på att ”prata datorns språk” och ge instruktioner.  

Tisdagen den 17 april är vi inbjudna att se en teater förställningen ”Embla - En flicka mitt i kosmos” 

Pjäsen handlar om att Embla leker att hon reser i rymden. Lillasyster Anna får inte vara med. Vi får 

följa med på ett färgsprakande äventyr bland planeter, stjärnor och galaxer. Embla är besatt av att 

tänka på rymden. Men universums storhet kan också få en att känna sig väldigt liten och ensam. 

Föreställningen är en finstämd och existentiell resa i ett mystiskt universum bestående av stjärnor, 

planeter och många små vardagliga händelser. Förhoppningsvis hinner vi även med ett besök på Ale 

bibliotek för att låna böcker. 

Fixardag med vårstädning blir det 22/4. Mer info finns på hemsidan. 

Påsklov vecka 14. Lovdagar 30/4 samt 1/5  

Läxa i april 

Läsläxa Läs en stund varje dag månd.-fred. tillsammans med en vuxen. Se ”lässchema” 

Skrivläxan lämnas in varje  fredag 

                        Glad Påsk! önskar Margareta och Suzanne            



 

 

 

                                         

                                            

 

                                                   

 

        
   

 


