
Hej allesammans! 
Den här veckan har vi startat upp område ”Trafik” - ett område som 
verkligen berör barnen och som de har många funderingar och tankar kring.  
Barnen har själva fått associera till ordet trafik och vi har gjort en mindmap/
tankekarta på tavlan. Vi har sett på film och lärt oss vilka regler som gäller i 

stadsmiljö och på landsbygden och 
vi har också lärt oss några olika 
trafikskyltar. Barnen har sedan 
suttit i grupper och gjort fina 
planscher med trafikskyltar och 
regler. Under kommande veckor 
fortsätter vi att arbeta med 
område trafik och vi ska även, när 
vädret inbjuder) ta en promenad i 
vårt närområde för att se vilka 
trafikskyltar som finns just här.  

I svenskan har vi fortsatt att arbeta med ändelser och dubbelteckning av 
konsonant (kal-kall, bar-barr). Barnen behöver återkommande träning i 
detta så bli inte oroliga om du upplever att ”mitt barn kan inte detta” - vi 
fortsätter att träna och träna tills det sitter som berget. Det är inga självklara 
saker det här! 

Barnens tankar kring veckan som gått: 

Vi fick världens roligaste läxa! 
Igår läste vi ut ”Doktor Proktors pruttpulver”. 
Maten var jättegod i bamba! 
På idrotten hade vi hinderbana. 
Vi har lagt memory och tävlat mot varandra om vem som fick flest par.  
I onsdags hade vi tvärgrupperna tillsammans med förskoleklassen. Håkans grupp jobbade med 
molekyler och vi fick göra vårt namn med saltvatten. På Madeleines lektion läste vi en bok om 
astronauter och pratade om rymden. Madeleine skrev tre ord på tavlan och vi fick fundera på 
vad orden betydde. Sofias grupp spelade på rytminstrument i olika takter.  
Vi har lärt oss mer om trafik och vilka regler som gäller när man går, cyklar, kör bil eller åker 
buss. Vi har gjort trafikskyltar som vi har satt upp på väggen och i smågrupper gjorde vi 
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INFORMATION: 

Läxor: 

Läsläxa; 
Sid 58-60 

Matteläxa;  
Gör pappret 
som ligger i 
mappen - 
handlar om 
hälften och 
dubbelt.  



planscher med trafikskyltar. På planscherna skrev vi också vad de olika trafikskyltarna betyder. Vi 
har sett på två roliga trafikfilmer som handlade om trafikregler i staden och på landet. 

Till sist en hälsning från veckans klassvärd; 

Önskar er alla en riktgt trevlig helg! 
Hälsningar Sofia

Klara: 
”Det var roligt att vara 

klassvärd!”


