
Dags att lära mer om jorden! 
Denna vecka har vi fortsatt med vårt tema om ”Rymden”. Vi har 
pratat och skrivit om vår fantastiska planet ”jorden”. Barnen fick 
också se en film.  

I Ma-boken har vi fortsatt att träna uppställning med växling. Vi 
har pratat om stavning av SJ-ljudet och jobbat med ”Skrivläs 5”. 
På bildlektionen har barnen fått klippa och klistra rymdraketer. 
De blev jättefina! Vi har pratat om profeter i Bibeln och tittat lite 
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Tisdag 30/1 
besöker vi 

Slottsskogs-
observatoriet.  

Simningen 
startar v. 8 i 
halvklass. 

Louise kommer 
att skicka ut 

mer 
information! 

Lössen börjar 
sprida sig igen 
på 28.an. Ta en 
liten titt i ditt 

barns hår! 

JORDEN 
kallas också för Tellus.

1
JORDENS 

innersta kallas för 
kärna.

2
JORDKLOTET 

omges av en atmosfär 
som består av syre och 

kväve.
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närmare på olika biblar. Alva hade med 
sig en ”pekbibel” och Melanie en 
pytteliten bibel med guldkant. Klassen har 
även sett en film om Anders Celsius som 
har fått ge namn åt celsiusskalan. Vi har 
arbetat med temperatur på olika sätt. 

Några barn har skrivit berättelser där de 
skulle få med så många ord som möjligt 
med sj-ljudet. På musiklektionen har vi 
pratat om puls, takt och rytm och sjungit en sång från filmen ”Vaiana”. Under vårt 
besök på Stadsbiblioteket gick hela klassen en tipspromenad och svarade på frågor 
om tittskåpen med motiv från Elsa Beskows bilderböcker. Alla barnen fick välja varsin 
liten pixi-bok med bilder av Elsa.  

Träna 9:ans 
multiplikationstabell 

med barnen nästa 
vecka. 

Trevlig helg! 

Filippa
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TISDAGEN DEN 30 JANUARI BESÖKER VI 
SLOTTSSKOGSOBSERVATORIET FÖR EN LEKTION OM ”VI I 
RYMDEN”. VI ÅKER DIT EFTER LUNCH SÅ INGEN MATSÄCK 

BEHÖVS. BARNEN BEHÖVER BUSSKORT OCH EV. EN FRUKT. VI 
BERÄKNAR ATT VARA TILLBAKA INNAN SKOLDAGENS SLUT. 
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