
 
Hej! 
Med anledning av att Pia för närvarande jobbar 50% kommer även Ingegerd, spec lärare, och 
Hanna, resurspedagog, att hålla i en del utvecklingssamtal i 6 B. Ni kommer att bli kontaktad av 
respektive lärare för samtalstid. 

Händer kommande vecka/veckor 
19/3 simning - information finns på hemsidan  
21/3 Konserthuset, Peter och vargen - dagen startar/slutar som vanligt  
28/3 Omprov i matematik för elever som ej klarade provräkningen  
Hälsosamtal pågår i åk 6  
So- planering för geografi finns nedan  
 
Läxor till v.12  
måndag: idrottskläder  
tisdag:  simning 
    6 A Fröken Europa, läst tom sid 173  
    6 B - skicka in din läslogg  
    No - prov, 6A  
onsdag: Sv - personliga och possessiva pronomen, Språklära sid 34  
             No - prov, 6B 
    språkläxa ?  
    Hk, 6 B ? 
torsdag: ma- läxa, uppgift 129 - 139 (kap 10)  
              Hk, 6 A ?  
fredag: So - läs sid 47 - 57 i din geografibok  
             Ty - prov (information finns på hemsidan) 

Trevlig helg! 
Pia, Elias, Armin och Eva 
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SO åk 6 : Europa i Världen 
 
Sida 16-81 i Geografiboken 

Vi jobbar med Europa genom att arbeta i Geografiboken 
se filmer om Europa, jobba med frågor och ha 
genomgångar i klassen. Vi arbetar också med att lära 
oss städer och länder i Europa med hjälp av Seterra, ett 
online spel där länder och städer ska placeras ut på en 
karta. Prova gärna hemma, se länk nedan.  

Spel 

https://online.seterra.com/sv/vgp/3007 

Film 
På SLI och UR tittar vi på filmer som heter 
”Geografens testamente”, som berättar om Europa på 
ett bra sätt. 

https://urskola.se/Produkter/198707-Geografens-testamente-Europa-Resan-till-Grekland 

Prov 
Vi har prov på allt vi lärt oss kring Europa under dessa veckor, fredag vecka 14. Frågorna på provet 
kommer att baseras på de frågor vi jobbar med under lektionstid. Inför provet är det bra att repetera 
de frågor vi gjort på lektionerna. De har ni i era skrivböcker.  
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