
Hej allesammans! 
Vad härligt att våren äntligen har gjort sitt intåg på allvar! På måndag ska 
vi ge oss ut i närområdet och leta vårtecken och vi ska även spana på om 
det hänt något med vårt klassträd. Kanske blir det även tid för lek i 
”Gläntan”. 

I måndags gick vi igenom ny bokstav och turen hade nu kommit till ”d” - 
den brummande tungsmällaren (”t” är den ljudlösa tungsmällaren). Vi har 
även arbetat extra med bokstäverna y, ö och u eftersom dessa ljud görs 
på liknande sätt i munnen och därför är lätta att blanda ihop.  

För att så många som möjligt ska 
kunna få så mycket hjälp som möjligt 
testar vi en ny variant (se bilden till 
vänster). Jag sitter på golvet längst 
fram i klassrummet och sedan får 
barnen komma och gå allteftersom 
de behöver hjälp. Barnen kan välja 
att sitta framme på golvet en stund 
när det är ett särskilt moment som 

man behöver extra hjälp med för att 
sedan återgå till enskilt arbete i bänken. Matematikundervisningen blir 
också mer effektiv (om man kan säga så?) när man gör på detta sätt 
eftersom jag genom min placering får en bättre överblick kring det varje 
barn behöver hjälp med. Istället för att hjälpa dem en och en kan jag sätta 
ihop dem i små grupper och hjälpa flera samtidigt. Förhoppningsvis ligger 
det snart en matta på golvet som gör att det blir lite trevligare att sitta på 
golvet och arbeta! 

Barnens tankar kring veckans arbete: 

På idrotten lekte vi spökboll, sten-sax-påse-jage och vi tränade också 
på att passa bollar till varandra. 

I matten har vi lärt oss mer om cm, m, mm och dm; vi har diskuterat 
detta i grupper och även mätt hur långa vi är. Vi fick också träna på 
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INFORMATION: 

Läsläxa: 
Sid 86-89 i Munläs 

Skrivläxa: 
Denna vecka får 
barnen själva välja 
mellan två läxor. 
Det är självklart 
tillåtet att göra 
båda läxorna 
också.  
Barnen kan välja 
mellan: 
- skriva orden 

som finns på 
läxpappret 
(precis som 
föregående 
veckas läxa). 

- skriva en egen 
berättelse/saga 
kring valfritt 
ämne. Om de 
vill får de gärna 
läsa upp den för 
klassen nästa 
fredag. 

- ______________ 
- Obs! 
- På klämdagen, 

måndag 30/4 
stänger fritids kl. 
15.00. Skriv upp 
det i 
almanackan!  



detta i matteboken. 

Vi bytte platser i bamba. 

Vi har gjort bokmärken till våra tystläsningsböcker. 

Några har läst upp sina berättelser för klassen. 

Vi gjorde ordbingo för att träna extra mycket på bokstäverna y, ö och u. 

De flesta är färdiga med framsidan till vår nya berättelse ”Prinsessan i New York”. 

Vi ska kanske börja med lekgrupper på vissa raster. 

I onsdags hade vi tvärgrupper. Hos Madeleine fick vi lyssna på en saga och skulle sedan rita 
en bild till detta. På Håkans pass var vi ute och lekte bollstopp och sardinburken. På Sofias 
musikpass repeterade vi ”Bilarna och snigeln” med rörelser till och hade sedan rytmorkester 
och kompade ”Sjörövar-Fabbe”. 

Så här säger klassvärdarna om veckan: 

Freja:               
”Det har varit roligt i veckan och det är väldigt roligt att vara klassvärd”

Kim: 
”Det är roligt att vara klassvärd”

Med förhoppning om en solig och härlig helg! 
Hälsningar Sofia 


