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                      Hej på er!     

                                     

Då har vi kommit in i månaden maj och nu är det 

inte långt kvar av terminen.(Alldeles för kort tid 

enligt mig) Vi ser fram emot en fin månad med 

härligt skolarbete! 

 

I matematiken arbetar vi nu med olika enheter i 

kap.5. Detta innebär mycket praktiskt arbete, vi 

mäter med linjal och använder de olika 

måttenheterna, mm, cm, dm, och m. Vi kommer 

också att träna på att omvandla de olika enheterna, 

ex; 75 cm till 7dm och 5 cm. Träna gärna på detta 

hemma. Barnen kommer också att träna på att mäta 

med en trasig linjal, och ställa frågor till varandra ; 

Hur löser vi det här ? 

 

I svenska är ”Deckarförfattarna” i klass 3 är i full 

gång och det är fantastiskt roligt att se med vilken 

lust och energi barnen skriver. På morgonen möts 

jag ofta med frågan; Är det deckartema idag? 

Härligt och inspirerande. Det värmer i 

”frökenhjärtat”   

 

No/teknik/matte fortsätter i skogen .Vi bygger, 

mäter och ser vad som händer ute i naturen. 

Nu är det äntligen dags för vårt nya tema om 

”Forntiden”-Istiden/Stenåldern/Bronsåldern och 

Järnåldern. Här arbetar vi tematiskt och får med 

flera ämnen. Kanske blir det t o m tal om lite 

stenålderskost? Vi arbetar med tidslinjen, läser 

faktatexter och beskriver och använder oss av 

innehållet. Barnen besvarar frågor på texten samt 

redovisar fakta för varandra. 

  Vi tittar på faktafilmer 

 Vi läser böcker om forntiden 

 Vi arbetar praktiskt i bild och slöjd med 

skapande uppgifter. Barnen kommer att 

arbeta med olika material och tillverka 

föremål som tillhör tidsepoken. 

 Vi sjunger sånger om forntiden 

 All fakta som barnen skriver sparas i en 

egen ”Forntidsbok  

 Vi dramatiserar och spelar upp en pjäs  

Vi håller som bäst på att göra klart olika 

böcker. Många barn vill ta hem och göra klart, 

ex; matteboken och det går naturligtvis jättebra 

Hälsningar från ”fröknarna” i årskurs 3 
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