Veckobrev, v.4
Hej alla föräldrar och elever!
Vi har startat ett nytt tema i so/no som handlar om dinosaurier. Temat introducerades med en faktafilm om just
dinosaurier. Låt gärna era barn återberätta vad filmen handlade om.
De elever som inte aktiverat sin digitala mattebok favorit 2B ska ta hem boken och göra det under helgen. Koden
hittar ni på insidan av bokens första sida. Gör på samma sätt som förra gång dvs. följ instruktionerna. Sedan är
det viktigt att träna regelbundet på de sidor/övningar som finns till kapitel 1. Klass T2 gäller inte detta för ni har
fått hem en lapp med inloggningsuppgifter som är bara att logga in och arbeta med boken och matteorden.
Förhör era barn ofta gällande klockan, analog tid, så befäster de sina kunskaper fortare.
Simningen fortsätter för alla elever, även de som är godkända.
Med vänliga hälsningar
Carina, Haitham och Ted
2019-01-21
Måndag

2019-01-22
Tisdag

2019-01-23
Onsdag

Svenska
Skrivläxa: Rulle
är en räv... och
diktamen

2019-01-24
Torsdag

Svenska
Läsläxa: Resan
till skatten
sidorna 70-73
ska läsas flera
gånger och flera
dagar i veckan
för att utveckla
läsförståelsen
och
läshastigheten.
Det är viktigt att
ni föräldrar
fyller i
läsprotokollet
ordentligt när ni
har lyssnat på
era barn när de
har läst sin läxa.

2019-01-25
Fredag

Idrott och hälsa
Simning för
pojkar och
Landskronabarn.

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:
 ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءة وﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﺎرﯾﻦ اﻟﺪرس144-138  ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻧﺒﺪأ ﺑﺪرس ﺟﺪﯾﺪ ) اﻟﻔﯿﻞ ﺑﺸﻮش( ص.

:اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻬﺬا اﻷﺳﺒﻮع
 .اﻟﺨﻤﯿﺲ  :وﻇﯿﻔﺔ ﻗﺮاءة ص 138و 139ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءة ﻟﺼﻒ  ﺗﺪ و ﻛﺎرﯾﻨﺎ  .وﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﺼﻒ ﻫﯿﺜﻢ
.

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻮف اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،اﻷﺳﺒﻮع 4
:ﺗﺤﯿﺔ ﻃﯿﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر
ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺪرس ﺣﻮل اﻟﺪﯾﻨﺎﺻﻮرات ﺣﯿﺚ ﺑﺪأﻧﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة ﻓﯿﻠﻢ ﺣﻮل
.ذﻟﻚ .ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺠﺰء اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ
.ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺗﺪرﯾﺐ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﻗﺖ وذﻟﻚ ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ

2019-01-25
Fredag

2019-01-24
Torsdag

درس اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
ﯾﺤﺘﺎج ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ
ﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
وﻏﯿﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
.ﻣﻨﺸﻔﺔ

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ
 Resanوﻇﯿﻔﺔ اﻟﻘﺮاءة
till skatten 70-73
ﯾﺘﺪرب اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ
درس اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮاءة ﻟﻤﺮات ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ
اﻻﺳﺒﻮع ﯾﻜﻮن ﻟﻄﻠﺒﺔ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻻﻧﺪﺳﻜﺮوﻧﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻨﺺ وزﯾﺎدة
.ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻘﺮاءة
ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻔﻮف
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ

ﻧﺬﻛﺮ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر
ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ ﻣﺤﻀﺮ
اﻟﻘﺮاءة أﺳﺒﻮﻋﯿﺎً

2019-01-23
Onsdag

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ
.وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻹﻣﻼء
ﯾﺘﺪرب اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﺑﻬﺪف
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﻂ
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺠﺌﺔ
.اﻟﺠﻤﻞ

2019-01-22
Tisdag

2019-01-21
Måndag

