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Hej!  
Varje dag har vi lyssnat på ett kapitel 
ur boken Marias lilla åsna och sedan 
har eleverna fyllt i luckorna på sina 
adventskalendrar. Lilla Isbjörnen har 
skrivit till klassen och gett eleverna 
små uppgifter som dem löst med 
glädje.

Vi har provat på att göra egen 
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Vecka 50 
Måndag: 

skolstart kl 8.20 

Tisdag: skoldagen 
slutar kl 14.00 

Onsdag: 
gympapåse 

Torsdag: 

stencil (nr 46, 47) 

Fredag: 
Johannebergs-
kyrkan kl 8.00;  

läsläxa:  

Munläs s. 40-41 

Veckans ord 
(stencil) 

VECKOBREV 
Info v 50
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färskost (den behövdes när vi bakade), igår dokumenterade vi 
hur processen gick till.

Läsloppor har vi vikt och gjort läsövningar med hjälp av dem.

Matematiken har handlat om ental och tiotal, vi har repeterat 
tiokompisar och löst räknesagor.

Vi har börjat prata om meningar och kollat på ordföljden i 
meningar (Ni läser. Läser ni?)… och däremellan har vi läs- och 
skrivtränat.

Engelskan har handlat om husdjur (bird, cat, dog, rabbit, rat). Vi 
har även läst första korta meningar.

Det är kyligt ute och personalen uppmanar alla elever att ta på 
sig jackor, vantar, mössor. När eleverna kommer in från 
rasterna så slarvas det många gånger med kläderna: jackorna 
slängs hur som helst och var som helst, vantarna ”rymmer” för 
att dess ägaren har inte brytt sig om att lägga dem i sin låda 
osv. Jag skulle gärna be er, föräldrar, att komma upp och kolla 
lite bland era barns krokar och lådor - hur det ser ut. Ibland 
måste man leta lite bland kvarglömda kläder osv. 🥾🧤🧣

 TREVLIG HELG!         Mvh Inga
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PS Utvecklingssamtal för åk 1:

den 13 och den 15 januari 2020 

Se tider i separat mejl DS 

PLANERING V 50 

Svenska: lästräning (Munläs  A + Skrivläs 2); högläsning (Marias lilla 
åsna); korta meningar; stor bokstav i början av namn 

Matematik: huvudräkning; problemlösning (muntliga övningar i 
klassen);  

begrepp: ental, tiotal; stapeldiagram 

klockan 1-12 (analog tid) 

Tema (tisdag): Universeum Mitt i naturen (NO) 

SO: Lilla Aktuellt; veckodagar, datum 

Engelska: og-words (t ex dog, frog) - uttala, läsa, skriva; Pick a colour  

Bild: illustrera texten  

Läxor till torsdag: 

MA  stencil nr 46, 47 

fredag: 

Läsläxa: Munläs s 40-41 

Veckans ord (stencil): skriv- och lästräning (3 gånger) 
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