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                                                   v.14 

 

                     Hej på er !      

Nu är det snart dags att börja med de nationella 

proven i svenska och matematik. Nationella 

prov ska stödja en likvärdig och rättvis 

bedömning av elevens kunskaper enligt de 

kunskapskrav som finns i kursplanerna. Proven 

kan också visa om det finns elever som är i 

behov av särskilt stöd. Eftersom vi har 

nationella prov blir utvecklingssamtalet flyttat 

fram till senare delen av vårterminen då 

eleverna har arbetat klart med proven.  

 

I SO kommer vi att prata om Nya testamentet 

som bl.a. handlar om Påskhögtiden.  

 

I No arbetar vi med tema ”Rymden” 

Inspirationsstarten till temat var att barnen blev 

inbjudna till en resa ut i rymden. I klassrummet 

spelades rymdmusik och barnen möttes av två 

värdinnor på en rymdfärja. Alla barn fick ett 

”boardingcard”. Vi började med att gå igenom 

alla säkerhetsföreskrifter och passagerarna 

kollade både att syrgasmasken och flytvästen 

fungerade. Det serverades också något att äta 

och att dricka. Därefter var det dags för 

nedräkning och att ”flyga” iväg ut i rymden 

med att se på en film om ISS-färjan. Efteråt 

fick eleverna olika uppdrag. Barnen samlar all 

fakta i en egen” Rymdbok.” I temat lär vi oss 

om: jordens, solens och månens rörelser i 

förhållande till varandra ,samt månens olika 

faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende 

vid olika tider på året samt planeterna. Barnen 

kommer också att göra ett bildspel på Ipaden 

om den planet som de samlar fakta om 

tillsammans med en kamrat. Vi kommer att 

läsa gamla historier om stjärnbilder, sjunga 

rymdsånger på svenska och engelska och 

skrivit fantasirika rymdsagor. Barnen kommer 

att bygga en rymdraket. Avslutningsvis bakar 

vi rymdraketer så att vi får möjlighet att 

repetera och använda olika enheter bl. a volym, 

liter och deciliter samt olika geometriska 

former. Temat genomsyrar alla ämnen för att 

eleverna skall lära med alla sinnen.        

Vårhälsningar  från Agnetha ,Suzanne och Margareta                             
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