
Vasaskolan 24/1 2020

Hej!
I tisdags lärde vi oss fakta om hajar på 
Universeum. Efteråt jobbade vi med samma 
tema i klassrummet (dokumenterade fakta 
och såg på en film om hajar). 

Minst fyra gånger per en skolvecka läser  
eleverna tyst i lättlästa böcker i 
klassrummet. Efter varje läspass fyller vi i 
våra ”läsormar”. 

 1

Vecka 5 
Måndag 

skolstart 8.20

Tisdag 

8.00-14.00 

Onsdag 

gympapåse 

Torsdag 

ma-läxa: nr 6 och 7 

Fredag 

Johannebergs-
kyrkan kl 8.00 

läsläxa s 52 -53 
(Munläs A) 

SKOLKONSERT 

VECKOBREV 
Info v 5
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Några ord om … ord (=läsinlärning) 

Vi har tränat att läsa ord med kort och lång vokal: t ex mal - mall, tal - 
tall, baka - backa. Då pratar vi om kort vokal, sk 2-kryssare, för att det 
finns två konsonanter efter vokalen eller 1-kryssare, som är lång vokal 
och den följs av en konsonant (om någon undrar vad är en vokal eller en 
konsonant för något… då får man fråga sitt barn eller Googla!..) Sedan 
finns det alltid undantag ( min och min…), vi har bara nämnt några av 
dessa luringar. 

Lite om matematik. 

Vi räknar med tal upp till 20 i nuläget. Jag märker att det kan ibland vara 
svårt att räkna (plötsligt har man ”glömt” tiokompisarna och lilla plus 
och lilla minus!..) . Vi har gått genom begrepp ental och tiotal, det är 
viktigt att förstå hur större tal är uppbyggda: 

19 en tiotal och nio ental 

Då blir det genast enklare att räkna ut 

19 - 5 = 14 
Vi fortsätter att öva på liknande tal i skolan (och genom att göra 
läxor). 

Alla elever är aktiva när vi lär oss engelska ord. Kan det vara lilla 
Puh som inspirerar (han kommer på ett kort besök varje fredag)?
Planeringen - den kan man läsa i slutet av brevet.  

Trevlig helg!                                               Mvh Inga
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PLANERING V 5 

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

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 

Tema: utelek i parken 

English: repetera - kläder 

SO: Lilla aktuellt; datum, veckodagar, årets månader  

NO: skriva faktatext om hajar (gemensamt); vattenmolekyl  

UTFLYKT: på fredag ska vi till konserthuset
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