
Hej allesammans! 

Tänk att vintern kom till Göteborg på riktigt och att 
den dessutom stannade kvar i mer än en dag… underbart!  
Att både ha sol och snö lockar fram kreativa lekar - 
härligt att se allt de kan hitta på; rulla STORA snöklot, 
göra snöänglar, rullar sig i snön och leka att det snöar. 

Veckans arbete: 

 Vi har förberett oss inför utvecklingssamtalen. Barnen 
har fått göra egna bedömningar av vad de tycker att de 
kan i matte och svenska. Vi gjorde detta gemensamt; jag 
läste frågorna och förklarade, de fick sedan kryssa i glad 
mun/mitt-emellan-mun/ledsen mun. Även om det är 
svårt för dem att uppfatta sina förmågor är det bra att de 
börjar bli medvetna om vad de redan kan och vad de 
behöver lära sig. 

 På tisdagens temapass hade de ”Naturfynd” med 
Madeleine. Denna gång var de i förskoleklassrummet 
och många tyckte att det var både spännande och mysigt 
att komma tillbaka till sitt ”gamla” klassrum.

 Vi har som vanligt läst mycket; både egen läsning och 

Läxor till vecka 6: 

Läsläxa:  

Munläs sid 58-60

Skrivläxa:  

Skriv av meningarna 
i rutan som finns på 
sid 60 i Munläs. 
Skriv på det linjerade 
pappret som finns i 
mappen. 

Idrott på torsdag: 

Påminner återigen 
om vattenflaska och 
hänglås.

VECKOBREV 5 
 Klass 1 Vasaskolan



högläsning.

Vi har spelat schack på iPads och övat addition och subtraktion på elevspel.se och nomp. 
Vi har även spelat yatzy.

I onsdags gick vi igenom talet 11 och 12. Vi pratade om positionssystemet (ental, tiotal, 
hundratal etc) och utgick då ifrån ”Talhuset” (se bild nedan). Jag ritar upp ett hus med tre 
uppgångar och vi pratar om vilka som bor i de olika uppgångarna. Vi pratar också om att 
det ENDAST kan bo 9 st i varje uppgång - därefter klumpar de ihop sig och flyttar till 
trappuppgången till vänster. Barnen har själv fått laborera med ental och tiotalsstavar och 
lägga olika tal i ett talhus. Det kan gå till så här:

- lägg 8 st pluppar (de lägger 4 st i högra uppgången)

- lägg till 4 st pluppar (förhoppningsvis kommer de ihåg att det endast får bo 9 st i varje 
uppgång - varpå de växlar 10 st entalspluppar till en tiotalsstav som de lägger i 
”tiotalsuppgången” och därefter låter 2 st pluppar ligga i ”entalsuppgången”)

Kanske blev det krångligt… men vill att ni ska 
veta hur vi pratar om positionssystemet här i 
skolan för att sedan kunna återkoppla hemma vid 
behov. Fråga gärna om ni vill veta mer hur vi 
arbetar med de olika momenten i matematiken!

FRITIDSRUTAN: 
• Vänligen var noggranna med att namna era barns kläder. 
• Vi passar på att utnyttja det fina vintervädret och erbjuder flertalet utflykter till 

Näckrosdammen och Johannebergsparken. 
• Måndag är fortfarande fast utflyktsdag där alla barn följer med. 

Nu önskar jag er alla en fin helg! 

Vänliga hälsningar 

Sofia 

http://elevspel.se



