På bilden har vi jobbat med färgcirklar. Man skulle blanda olika nyanser utan vit färg. Det var
ganska svårt. Det var bara B- gruppen som hade bild. Röda B- gruppen hade bild på
tisdagen och gröna B- gruppen hade bild på fredagen.

På matten håller vi på med multiplikation och division. I början av veckan jobbade vi med
problemlösning, och det tyckte väldigt många svårt men dom jobbar hårt. I fredags hade vi
kunskapslogg. Och så ni vet har vi matteprov på torsdag vecka 47.

På musiken håller vi på med att spela piano till 7 years och vi har börjat lägga till andra
instrument och sjunga till låten. Och vi turas om med dom olika instrumenten så alla ska få
prova och kunna lära sig alla instrument vi använder.

På svenskan så jobbar vi med presentationen som alla ska presentera vecka 47 det handlar
inte om vad det är för fakta utan hur vi kan göra en presentation och hur vi använder den. Vi
övar på det och blir bedömda vi har också talkort som vi kan använda vissa vill inte ha det
men man ska ha men man har det mest i fall att.

På no så jobbar vi med begreppen prototyp och designprocessen vi fick svara på frågor i
teknikloggen. Andreas pratade om veckans kapitel på ne.se som heter
”Tänk först, skapa” sen. På en av frågorna ska man hitta en svensk uppfinnare på nätet och
sen skriva om den som var den bor och när den föddes och när den dog och till sist lite
andra saker om honom som vad han har uppfunnit och rolig fakta. På sista frågan skulle
man ta länken till där man hittade sin svenska uppfinnare.

På syslöjden fortsatte vi med våra slöjdpåsar. Några fortsatte med att välja och sätta ihop
tygen medan andra hann börja fixa hörnen på påsarna. Medan man väntade på att
symaskinerna skulle bli lediga fick vi fortsätta med våra virkningar.

På träslöjden fick vi göra vad vi ville men man måste använda maskinerna som vi har använt
den här terminen till flaggorna som vi gjorde. För några veckor sedan så gjorde vi en skiss
som andra gruppen fick ge recensioner för. För att inte veta vem som har gjort skissen så
satte man en tejpbit på pappret. Så denna veckan fick man tillbaka papperna och så skulle
man göra en ny skiss. När man var klar med skissen så skulle man börja att bygga.

På idrotten så har vi spelat basket. Och på basketen så kan man ha gympaskor på sig för att
det är inte så kul att få en boll på fötterna. I onsdags så hade gröna gruppen vikarie, men
inte röda. Vi har också lekt en sorts kull där man inte får nudda mark med redskap och om
man blev kullad så skulle man slå en tärning och om man tex fick siffran 12 så skulle man
göra 12 av något.

På engelskan fick vi ett papper med olika bilder där man skulle välja 2 stycken, sen skulle
man berätta lite om bilderna och svara på några frågor på engelska till bilden. Sen hade vi
också glosor som vi brukar ha.

På So-lektionerna har vi börjat jobba med ett nytt tema - Religion. Åsa har berättat vad
religion är och i onsdags fick vi en uppgift om en bild som togs under Vietnamkriget där man
skulle jobba i grupper och diskutera om olika frågor. I torsdags fick vi en likadan uppgift men
om en annan bild och nya grupper.

På mentorstimmen i fredags fick vi skriva om våra mål och vi hade också massage. På
massagen så turas man om med att få massage först börjar den ena sen får den andra
massage av den som fick massage först.

Kom ihåg att vi har PROV vecka 47 jobba på matten TRÄNA.

