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                   Hej på er ! 

Vi hälsar vår nya specialpedagog Bianca-

Charlotte Rasmussen varmt välkommen till 

A F S. 

I matte har vi arbetat med bråkdelar. 

Barnen har lekt pizzeria för att lära sig om 

hur de olika delarna ser ut. Härligt att se att 

fantasin flödar när bokhyllan blir en 

pizzaugn med batteriljus i. Vi avslutade 

med att baka en egen pizza, vilket var 

väldigt uppskattat. Kul när matematik 

upplevs med alla sinnen! 

I NO/ teknik pratar vi om några viktiga 

”upptäckter” och lär oss om vilka som är 

de mest kända uppfinningarna.  

Vi gör ritningar och bygger samt 

konstruerar olika modeller.  

 
Barnen får en läs och skrivläxa där de läser 

texten och svarar på frågorna i sin skrivbok 

Sedan skriver de en berättelse och tänker på 

att: 

 Kunna skriva berättande texter med tydlig 

handling med ett kronologiskt händelseförlopp. 

Tips till detta är att göra ett ”Hinderschema” 

innan berättelsen. Se sep. papper. 

Kunna skriva en faktatext  

Kunna stava ord som eleven själv ofta 

använder och som förekommer i elevnära 

texter.  

Kunna använda sig av stor bokstav, punkt, 

frågetecken och utropstecken.(Rätt skiljtecken) 

Kunna skriva läsligt för hand.  

 

Snart är det dags för nationella prov för 

årskurs 3 i svenska och matematik. Vår 

provperiod pågår från den 9 mars -15 maj. 

Det är av yttersta vikt att barnen inte tar 

ledigt under denna period. 

    Trevligt februarilov önskar Margareta,   

   Suzanne och Agnetha    

                        


