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Vecka 48 hälsar vi barnens nya klassföreståndare
Elin Forsman varmt välkommen.
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Vecka 44 är det ”Höstlov /Läslov”
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Tips inför Läslovet/Höstlovet vecka 44.
Läs högt för ditt barn. Prata om det ni har läst. Gå
till biblioteket tillsammans. Vilka böcker tycker
ditt barn om? Vilken genre gillar ditt barn bäst?
Turas om att läsa. Läs början i boken högt eller
turas om, t.ex. genom att läsa varannan sida. Läs
samma bok samtidigt. Det blir ett utmärkt tillfälle
att prata om både bild och text. Se gärna film om
boken.
Jag skickar med ett ”frivilligt” läsbingo under
lovet, kanske kan det inspirera till att läsa en bok.

v.44

Här kommer lite information om vad som händer i
årskurs 3.
I matematiken repeterar vi med att se sambandet
mellan addition och multiplikation. Barnen
fortsätter att träna på multiplikationstabellerna i
läxa.

Läxa in och läxa ut
v.45

Läxa in och läxa ut
v.46

I engelska fortsätter vi att arbeta i Magic. Vi får
följa med Jennie, Jack och deras busige följeslagare
Dino på ett spännande äventyr i sagans värld. Vi
tränar på ord, fraser, sånger och grammatik. Vi
jobbar med; Textbook,Workbook och digitala
övningar. Även i engelska har vi arbetat med
Halloween.

I NO går eleverna ut i naturen tillsammans med
Johan varannan onsdag för att undersöka och
upptäcka vad som händer under årstiden hösten
samt för att träna samarbetsövningar.

Läxa in och läxa ut
v.47

v.48

30 Röd grupp slöjd

I svenska arbetar vi med att läsa med flyt och träna
läsförståelse bl.a. i boken ”Nyckeln till skatten samt
i egen valfri bok som barnen läser i varje dag. Vi
arbetar också med att skriva en text med en ”röd
tråd”, läslig handstil samt att skriva meningar med
rätt skiljetecken. Halloweentemat har genomsyrat
de sista veckorna, så det har både blivit ”tokiga”
och ”läskiga meningar” Vi har tränat på
hörförståelse genom att lyssna på den spännande
och lite ruskiga boken ”Häxorna av Roald Dahl. Vi
avslutar temat med att pyssla i familjegrupper.

I SO är det dags att arbeta med artiklarna i
Barnkonventionen. Vi har haft vi en storsamling
med fsk-3 där vi sjöng sånger till artiklar i
Barnkonventionen som inspirationsstart.

Välkommen Elin!
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Hej därhemma!

Trevligt höst lov önskar;
Pedagogerna i årskurs 3 genom Suzanne Lindström
suzanne@ahlaforsfriaskola.se
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