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Hej!
Skolkonserten ”På väg” har vi sett och 
hört.
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I torsdags genomförde vi ett litet test i matematik - eleverna får 
ma-boken med sig hem för att visa hur det gick (testet är på s 26). 
Några elever har frågat om de fick jobba i boken. Svar: ja (max s 
31). OBS! - bara om man vill och har lust! På måndag ska ma-
boken medtas till skolan (och läxmappen!).

När vi räknar med pengar så upplever många att det kan vara  
svårt. Jag har kopierat upp några ark med leksakspengar - ni får 
gärna vara med och leka affär med era barn (hemma:)). Det är 
ingen obligatorisk läxa men genom lek kan man hjälpa barnet att 
repetera addition och subtraktion. Leka kan man vilken dag som 
helst livet ut…

Första korta faktatexten har vi skrivit tillsammans. En övning för 
att lära sig att skriva meningar (stor bokstav i början, punkt i 
slutet). 

Nu läser vi varje dag i olika böcker. Eleverna har kommit så långt i 
läsinlärningen att efter sportlovet är det dags för biblioteksbesök.

Jag ska skicka ett litet formulär hem som ska fyllas i, sedan fixar vi 
lånekort (v. 8).

Trevlig helg!                                               Mvh Inga
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PLANERING V 6 

Svenska: läs- och skrivträning; bokstav G; två konsonanter i 
början av ordet; högläsning ur Boken om att börja skolan Av 
Helena Bross; bänkbok 

Matematik: begrepp: ental, tiotal; talraden 0-20, addition 
och subtraktion inom talområdet 0 till 20; huvudräkning; 
problemlösning; räkneramsor (0-20; 20-0; jämna tal 0-20; 
udda tal 1- 19; 3-hopp: 3, 6, 9… 18); 5-hopp: 5, 10, 15, 20; 
byta ut figurerna mot tal  

Tisdag/tema: grupparbete; collage 

English: repetera - kläder 

SO: Lilla aktuellt; datum; 14/2 
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