
Hej allesammans! 

Skolveckan avslutas på bästa sätt med 
läseftermiddag! Det var riktigt mysigt förra 
gången så jag tror att förväntningarna är höga. 
Oklart dock om det är böckerna eller fikat som 
drar mest:)

Tiden springer iväg och vi närmar oss påsk…. 
Några dagar återstår dock innan det är dags för 
vila och återhämtning!

Veckans arbete: 

 Veckan inleddes med genomgång av de lata å-
ljuden (å vill gärna långa bokstaven o för att 
kunna åka på semester…) och vi har även pratat 
om hur man kan veta om det ska vara e eller ä i 
slutet på ord (t ex hage, snöre).

 Barnen har haft 2 st schackpass - både på 
måndagen och onsdagen.

Läxor till v. 15 
(fredag 16/4): 

Läsläxa: Munläs sid

78-81 (bokstaven ”y”)

Stavningsläxa: 

Träna stavningen på 
det medskickade 
pappret. Överst fyller 
man i vilken dag man 
tränat. Det är bra om 
träningen sprids ut 
under veckan så att 
allt inte görs under en 
och samma dag.  

Idrott på torsdag: 

Ta med idrottskläder, 
vattenflaska och 
hänglås. 
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 På hälsokunskapen har vi fortsatt att prata om matsmältningsapparaten. Vi 
tittade på ett kort klipp och övade sedan på att komma ihåg matens väg från 
munnen och hela vägen genom systemet. Nästa vecka fokuserar på vad som 
är bra mat resp. mindre bra mat.

 I matten har vi arbetat med programmering. Vi har pratat om vad det 
innebär och när man använder det. De har även gjort praktiska övningar och 
tränat i matteboken. 

På tisdagens temapass (med Filippa) fick de lära sig om Selma Lagerlöf.

I skrivande stund byggs det bondgårdar 
inne i klassrummet. Ska bli spännande 
att se hur arbetet går i de olika 
grupperna!

På no-lektionen har vi fortsatt att 
arbetat med djur och träd i olika 
ekosystem. De har fått träna på att söka 
information i no-boken för att kunna besvara frågor och lösa uppgifter. 

__________________________________________________________________

Information från fritids:

På fritids är vi i full gång med uppstart av vår Schackklubb, vi laddar även för ett 
härligt påsklov. Vi vill påminna om att fritids stänger 15.00 på skärtorsdagen den 
1/4.

____________________________________________________________________________

Trevlig helg önskar jag er alla! 

Vänliga hälsningar Sofia


