
Hej allesammans! 

Tänk vad härligt att få avsluta veckan med att rocka 
sockorna! Vi lyssnade på ”Rocka-sockorna-låten” och 
pratade om människors lika värde oavsett hur man 
är som person. Mycket viktigt att samtala kring 
detta!

Veckans arbete: 

 Vi jobbade med bokstaven ”j” - den starka 
tandväsaren. De har läst, arbetat med olika övningar 
i Skrivläs samt byggt ord för att träna bokstaven j 
men även dubbelteckning av knsonant. 

 I matten har vi arbetat med blandade uppgifter. 
Nästa vecka är det dags för det sista kapitlet i 
matteboken som handlar om programmering. Vi har 
tagit lång tid på oss att arbeta med den bok som är 
tänkt för höstterminen men matte är ju mer än att 
arbeta i en bok. Matte är schack, problemlösning 
och olika former av mattespel - så viktigt att hinna 
med även detta!

 På temapasset var de ute i skogen med David.

Läxor till vecka 12: 

Läsläxa: Munläs sid 
75-77 (ord r+n, g/k, o/å 
och e/ä)

Matteläxa: träna på 
programmering + 
frivillig uppgift 
addition/subtraktion 
(se särskilt papper) 

Idrott på torsdag: 

Ta med idrottskläder, 
vattenflaska och 
hänglås. 

Läseftermiddag: 

På fredag är det dags 
för en ny, härlig 
läseftermiddag. 
Barnen får ta med sig 
egna böcker, ett 
gosedjur/kudde och en 
liten fika.
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 Hela tisdagsförmiddagen ägnade vi oss åt arbete i stationer efter ett visst schema. 
Det funkar väldigt bra att arbeta på detta sätt - barnen blir relativt självgående och 
jag får tid att fokusera på stationen där vi träna på att bygga ord med olika ljud.

Vi har haft hälsokunskap. De tre första lektionerna handlade om sömn och under 
de nästkommande tre fokuserar vi på ”Mat”. Vi såg en film från 1975 (=stenåldern 
om du frågar barnen:) där vi fick lära oss 
mycket om matsmältningsapparaten. 
Barnen var så fokuserade, trots det något 
ålderdomliga formatet, och de lyssnade 
intresserat när det på ett pedagogiskt sätt 
berättades om matstrupen, tunntarmen, 
levern, njurarna etc. 

____________________________________________________________________________

Information från fritids: 

Flera gånger i veckan har vi, i olika former, 
avslappning på fritids. Under de gångna 
veckorna har vi pratat om hur viktigt det 
är med sömn. Efter varje avslappning får 
barnen posta en lapp om hur många 
timmar de sovit. När björnen når sitt ide 
utlovar fritids en spa-dag under våren.

Från fritids har vi skickat ut ett formulär kring ert barns närvaro på påsklovet, tyvärr 
verkar det spårlöst försvinna i cyberspace för vissa. Har ni inte fått mailet går det bra 
att fylla i via denna länk https://forms.gle/4R8gBkJ8KV3KjEAf6
____________________________________________________________________________

Nu önskar jag er alla en riktigt fin helg!

Vänliga hälsningar 

Sofia

https://forms.gle/4R8gBkJ8KV3KjEAf6

