Hej på er !
Tänk vad fort den här terminen har gått! Nu är det snart jullov och då
blir det lite extra ”julmys” i skolan.

Här kommer lite info om vad vi har arbetat med i år 3 under november:


I svenska har vi skrivit och tränat på berättande texter samt skrivit
faktatexter.



I So har vi lärt oss om Istiden. Barnen har sett på film, läst faktaböcker samt
arbetat med att tillverka en egen bok om istiden. De har skrivit faktatexter på
Ipad och målat och klippt ut bilder som passar till texten.



Vi har pratat om vad källkritik är när vi läser texter och ser på film.



I matematiken har barnen arbetat vidare med kapitlet om multiplikation.



Barnen har arbetat med att tillverka julstrumpor i slöjden som blev jättefina!



I engelska har vi sett på ”The game” och arbetat med att repetera;
hälsningsfraser, siffror, sport, djur, kroppsdelar, månader, dagar och mat.



Måndagen den 29 november hälsar vi Elin Forsman varmt välkommen till årskurs 3

Viktiga datum i december
Fredagen den 3/12 åker vi skridskor kl 9:00- 10:30 på Ale arena. Barnen får gärna ha
med en liten smörgås eller frukt och något att dricka men inga bullar eller kakor! Alla
barn ska ha vantar, hjälm, varma kläder och skridskor. Prova gärna hjälmen och
skridskorna hemma så det är lätt för oss att ta på dem och komma ut på isen. Har du
möjlighet att möta upp oss vid Ale arena är du varmt välkommen!
Onsdagen den 8/12 åker vi i hyrd buss på julspel i Starrkärrs kyrka.
Måndagen den 13/12 får barnen gärna vara utklädda. Vi kommer att se på skolans
luciatåg.
Fredagen den 17/12 Julpyssel på låg. Skicka med en namnad liten
papperspåse, där barnen kan lägga sina julpyssel saker i.
Tisdag den 21/12 Julavslutning i Furulund mera info kommer.
God Jul och Gott Nytt År
Tack för denna terminen !
Önskar Pedagogerna i årskurs 3 genom Suzanne

Vi ses igen den 12 januari 2022 !

