Veckobrev, v.4
Hej!
Nu har eleverna fått tider till utvecklingssamtal och ni är välkomna med era frågor och funderingar.Tiderna finns
även tillgängliga på Info mentor.
Vi hade en lärorik och mycket trevligt stund då vi var på Brandorama med eleverna. De fick jobba mycket med
hur man ska släcka eld och lärde sig om brandsäkerhet. Låt dem återberätta sina upplevelser till er.
Framöver kommer vi att ha ämnet hem- och konsumentkunskap, en del teori och en del praktiskt. Vi har skickat
med eleverna en lista på uppgifter som de ska genomföra hemma. Ni, vårdnadshavare ska godkänna uppgiften
och kommentera med ett ok när uppgiften är klart. Eleverna har lång tid på sig att genomföra uppgifterna, till och
med vecka 20. Blir de klara innan dess får de gärna lämna pappret till oss, detta blir också ett underlag för
bedömning i ämnet. Se till att de gör alla uppgifterna på ett bra sätt och hjälp de vid behov.
Under veckan ska vi till KomTek och jobba med ellära. Barnen kommer att bygga olika modeller där elektricitet
ingår på något sätt. Till KomTek behövs inga matsäck då vi besöker dem under förmiddagen och hinner att äta
lunch i skolan.
Lite om ämnen:
Ma: Vi har repeterat en del och pratat om vikt och om hur man växlar mellan enheterna.
NO: Vi kommer att börja med kemi samt vi har börjat med ellära i skolan.
Eng: kap. 5, som handlar om kompisar och aktiviteter som de gör tillsammans som studiebesök. Vi fortsätter
även med verb i dåtid och kunna böja dem.
Med vänliga hälsningar
Tavga & Hiba

2019-01-21
Måndag

Engelska
Läsläxa s.38(A
good spot)
alla glosor
/Diktamen s.38
Svenska som
andraspråk
T5: Prov
satslösning,
kunna ta ut
subjekt och
predikat.

2019-01-22
Tisdag

Svenska som
andraspråk
Digitalläxa:
”Lilla Aktuellt”
(torsdag den
17/1 kl 19.15 på
Barnkanalen
eller SVT Play).
Välj 2 nyheter
och skriv om
dem i ditt
digitalläxehäfte.
Be någon vuxen
läsa igenom det
du skrivit när du
är klar.

2019-01-23
Onsdag

2019-01-24
Torsdag

Svenska som
andraspråk
Läsläxa: "Det
glömda guldet"
(s.8-11).
Läsläxan ska
läsas för någon
vuxen. Träna på
flyt i läsningen
och att förstå
handlingen.

2019-01-25
Fredag

:اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول
4
أول اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﯾﻘﺮؤون ﻗﺼﺔ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ
ﺣﺼﺔ وﻗﺼﺔ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﯿﺴﻰ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم
ﺧﻤﯿﺲ ﻗﺼﺔ ﺟﺰاء اﻟﺨﯿﺎﻧﺔ

اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻗﺼﺔ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة
واﻟﺴﻼم
اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﯾﻘﺮؤون ﻗﺼﺔ ﺳﯿﺪﻧﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم

ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﺼﺺ واﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﻸﺳﺒﻮع
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﺤﻰ

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻮف اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ،اﻷﺳﺒﻮع 4
:ﺗﺤﯿﺔ ﻃﯿﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر
ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ أوﻗﺎت ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻧﺮﺣﺐ ﺑﺎﺳﺘﻔﺴﺎراﺗﻜﻢ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻜﻢ .اﻷوﻗﺎت ﺗﺠﺪوﻧﻬﺎ ً
أﯾﻀﺎ
ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻔﻮﻣﯿﻨﺘﻮر .ﻛﺎﻧﺖ زﯾﺎرﺗﻨﺎ ﻟﻤﺮﻛﺰ إﻃﻔﺎء اﻟﺤﺮاﺋﻖ ﻣﻤﺘﻌﺔ وﻣﻔﯿﺪة ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﺣﻮل
.إﺟﺮاءات اﻷﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺪﻻع ﺣﺮﯾﻖ
ً
دروﺳﺎ ﻧﻈﺮﯾﺔ وأﺧﺮى ﻋﻤﻠﯿﺔ وﻛﻨﺎ ﻗﺪ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺒﻌﺾ
ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﺳﯿﺘﻠﻘﻰ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻤﻬﺎم ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ وﻛﺄوﻟﯿﺎء أﻣﻮر ﺗﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﻗﺔ .ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻫﺬه
اﻟﻤﻬﺎم ﯾﻤﺘﺪ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺒﻮع  20ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺪﯾﻬﻢ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ .ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم ﻗﺒﻞ ﻫﺬا
.اﻟﻤﻮﻋﺪ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻮرﻗﺔ ﻟﻠﻤﺪرس .ﺳﯿﺘﻢ أﺧﺬ ذﻟﻚ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة
.ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع ﻧﺰور ﻣﺮﻛﺰ )ﻛﻮﻣﺘﻚ( ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﻮل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻮﺻﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
.ﻫﺬه اﻟﺰﯾﺎرة ﺳﺘﻜﻮن ﺧﻼل أوﻗﺎت اﻟﺪروس ﻟﺬا ﯾﺘﻨﺎول اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺟﺒﺔ اﻟﻐﺪاء ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد
ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت درﺳﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﻮزن ووﺣﺪات ﻗﯿﺎﺳﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ وﺣﺪة ﻷﺧﺮى .وﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم
.ﻧﺪرس اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء وﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ ﻧﺪرس اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺧﻼل
.اﻟﺰﯾﺎرات اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ وﺗﺼﺮﯾﻔﻬﺎ

2019-01-25
Fredag

2019-01-24
Torsdag

2019-01-23
Onsdag

2019-01-22
Tisdag

2019-01-21
Måndag

اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ
وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ
"Det glömda
"guldet
اﻟﺼﻔﺤﺎت
8-11
ﯾﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﺮاءة
اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻛﺒﯿﺮ
ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺪرب
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة
ﺑﻄﻼﻗﺔ وﻓﻬﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮى

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ
اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة اﻷﻃﻔﺎل
""Lilla Aktuellt
 kl.اﻟﺨﻤﯿﺲ 17/01
19.15
ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﺒﺮﯾﻦ
وﯾﻜﺘﺐ ﺣﻮﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻜﺮاﺳﺔ ﺛﻢ ﯾﻘﻮم ﺷﺨﺺ
ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﺑﻘﺮاءة ﻣﺎ
ﻛﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ

ﯾﻘﺮأ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ
38
ﻣﻦ
)(A good spot
اﻹﻣﻼء
ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﻔﺮدات
اﻟﺼﻔﺤﺔ 38

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ
اﺧﺘﺒﺎر ﻟﺼﻒ ﺗﺎﻓﻜﺎ ﻓﻲ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺠﻤﻞ أي
اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ

