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Hej allesammans! 

Veckan har, som vanligt, varit fylld av arbete! Rutinerna har 
satt sig och det råder arbetsro på lektionerna. Det känns 

härligt att hinna med allt 
det man planerat och att 
de verkligen är med på 
noterna! En stor eloge till 
klass 1! Nu kör vi på en 
vecka till innan det är 

dags för höstlov.

Veckans arbete: 

 Vi har arbetat med bokstaven ”t” - tungsmällaren, tränat i 
Skrivläs, byggt ord på våra magnettavlor och sedan skrivit 
dem i skrivhäftet.

 På engelskan har det tränat på vad olika grönsaker heter. I 
bamba fick de sedan i uppdrag att ”beställa” sina grönsaker på 
engelska. Spännande!

 De har varit på trafikpromenad på so-passet.

 På no-lektionerna har vi varit 
ute och tittat på vad som hänt i 
naturen sedan vi sist var ute och 
sedan skrivit en gemensam 
faktatext om våra observationer.

 Mattelektionerna har ägnats 
åt subtraktion och likhetstecknets betydelse. De har tränat i 
både matteboken och via elevspel.se

 På tisdagens temapass var det ”Skapande verkstad”. De 
målade fjärilar och tittade på ett youtube-klipp med en kille 
som steg för steg visade hur en teckning kan bli bättre och 

Läxor: 

Läsläxa: 

Träna på bokstaven ”ä” i 
Munläs. Sidorna står på 
läsprotokollet.  

Matteläxa: 

Ingen matteläxa denna vecka.

__________________________

OBS! Eftersom vi har 
schemabrytande 
aktiviteter på fredagen 
hinner jag inte lyssna på 
läsläxan. Kommande 
vecka är därför alla läxor 
till torsdagen (dagen 
innan) 

Idrott: 

På torsdag är det idrott som 
vanligt. Ta med idrottskläder, 
gympaskor, handduk, tvål och 
hänglås.

FN-dagen: 

På fredag är det FN-dagen. 
Denna dag går barnen klassvis 
runt på fyra olika stationer 
och gör olika typer av arbete. 
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bättre med hjälp av rätt typ av respons. 

 Under kristendomslektionen läste vi ur Berättelsebibeln och hade ett bra samtal om allas lika 
värde; att alla är bra på olika saker men att alla behövs.

 Veckan avslutades med läsläxan, fredagsutmaningen och Lilla Aktuellt.

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar

Sofia


