Veckobrev, v.4
Hej alla!
Nu när det har blivit kallare är det bra om barnen har med sig extra kläder, som till exempel extra strumpor och
en extra tröja. Vi vill att ni hjälper barnen med läs läxa då vi anser att det är slarvigt och barnen inte alltid läser.
Det är viktigt att ständigt utveckla sin läsförståelse och läshastighet och det sker ju oftare barnen läser med er.
Uppmuntra gärna barnen till det.
Vi kommer numera jobba mer på att förhöra läsförståelsen kring läsläxan.
Vi fortsätter att påminna om kläder och att det är mycket viktigt att eleverna har med sig ombyteskläder på
måndagar, om inte, så ska eleverna stanna kvar i
skolan och arbeta. Skulle det ändå upprepas riskerar de att bli underkända i idrott.
Uppmuntra barnen att läsa minst 15 minuter varje dag det är mycket viktigt för deras läsutveckling, läsförståelse
och ordförråd. Kom ihåg att signera läsprotokollet.
Digitalläxan hittar ni på www.urplay.se eller så googlar ni Doki så kommer det upp på
urplay, men var noga med att ni väljer rätt avsnitt. Nu dags för avsnitt 43 Direktlänk -->
https://urplay.se/serie/196627-doki
Frånvaroanmälan sker fortfarande via infomentor. Ladda ner appen, där kan ni sjukanmäla ert barn samt få reda
på annan information. Om du som förälder har problem med att logga in på Infomentor eller behöver hjälp kan
du
kontakta skolans ledning och boka en tid där ledningen kan hjälpa dig med Infomentor.
Här kommer det nya mobilnumret till fritidshemmet 0700-56 57 32
Med vänliga hälsningar
Ferjalle, Gunnel och Yesim

2019-01-21
Måndag

Idrott och hälsa
Inomhusidrott. Ta
med
ombyteskläder,
idrottsskor,
handduk och
vattenflaska.

2019-01-22
Tisdag

Svenska
Digitalläxan
Doki
-> www.urplay.se

2019-01-23
Onsdag

Svenska
Läsläxa förhör.
s.76-79

2019-01-24
Torsdag

Matematik
Lämna in
mattestencilen
Svenska
Lämna in
digitalläxan

2019-01-25
Fredag

Idrott och hälsa
Restsimning

:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻧﺘﺎﺑﻊ درس ) ﻫﺎﻟﺔ ﻣﺮﺟﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ( ص  70-58ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءة وﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﺎرﯾﻦ اﻟﺪرس
.
 :اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻬﺬا اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﺨﻤﯿﺲ )ﺻﻒ ﻏﻮﻧﻞ و ﻓﺮﯾﺎل(واﻟﺠﻤﻌﺔ ) ﺻﻒ ﯾﺸﻢ( ﻗﺮاءة ص 68-67-66و  69وإﻣﻼء
ص 66

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻮف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،اﻷﺳﺒﻮع 4
:ﺗﺤﯿﺔ ﻃﯿﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر
ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر أن ﯾﺘﺄﻛﺪوا ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻼﺑﺲ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻘﺲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺨﺮج اﻟﻄﻠﺒﺔ ً
ﯾﻮﻣﯿﺎ
ﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻘﺲ وﻟﻤﺪة ﺗﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﯿﻮم .ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻄﻠﺐ
ﻣﻦ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر اﻟﻜﺮام أن ﯾﻘﻮﻣﻮا ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺣﯿﺚ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻ
.ﯾﺘﺪرﺑﻮن ﻋﻠﯿﻬﺎ أو ﯾﺘﺪرﺑﻮن ﻟﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻛﺎف .ﺷﺠﻌﻮا أﺑﻨﺎءﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻮﻣﻲ
ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺪرس اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ﻻ ﺑﺪ وأن ﯾﺤﻀﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻪ ﻣﻼﺑﺲ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ .ﺗﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺤﻀﺮ ﻣﻼﺑﺲ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎدة ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ
.اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺣﯿﺚ أن اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﯾﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
.--> https://urplay.se/serie/196627-dokiاﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،ﯾﺸﺎﻫﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺰء 43
ﻫﺎم :ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أي ﻣﺸﻜﻼت أو ﻋﻮاﺋﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻔﻮﻣﯿﻨﺘﻮر ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة .وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﯾﻘﻮم وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﺤﺠﺰ ﻣﻮﻋﺪ
.ﻟﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات

2019-01-25
Fredag

2019-01-24
Torsdag

درس اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻟﻐﯿﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻜﻤﻠﯿﻦ

ﺗﺴﻠﯿﻢ وﻇﯿﻔﺔ
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت
واﻟﻮﻇﯿﻔﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

2019-01-23
Onsdag

2019-01-22
Tisdag

2019-01-21
Måndag

درس اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ
وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻘﺮاءة
اﻟﺼﻔﺤﺎت 79ـ76
ﯾﺤﻀﺮ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ
اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻼﺑﺲ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ
وﻗﻨﯿﻨﺔ ﻣﺎء ﻟﻠﺸﺮب

