
Hej allesammans! 

Det har återigen blivit dags att summera veckan. 
Vi har haft en fin vecka på skolan (trots att 
vimsiga fröken glömde bort lekgrupperna i 
tisdags:) Barnen var väldigt glada att de återigen 
fick packa sin gympapåse för att ha idrott på 
Friskis & Svettis!

Veckans arbete: 

 Veckan inleddes som vanligt med schack och 
fonomixgenomgång. Denna vecka var det dags 
för bokstaven u (en rundmun liksom o och å).

 På temapasset hade de ”Skapande verkstad” 
med Simon.

 Tisdagens hörseltest gick galant och parallellt 
med detta arbetade barnen med både matte och 
svenska i klassrummet.

 På mattelektionerna har vi arbetat med 

Läxor till vecka 
10: 

Läsläxa:  
Munläs sid 68-71 
(bokstaven ”g”)

Hälsoläxa: 

Gör ett cirkeldiagram över 
ett dygn. Ni ska 
tillsammans fylla i hur stor 
del ert barn sover, äter, har 
skärmtid, fysisk aktivitet 
m m. Jag bifogar en bild på 
det cirkeldiagram vi har 
tittat på här i skolan så 
kan ni ha det att utgå från 
när ni gör ert eget 
cirkeldiagram där hemma. 
Hör av er om ni har 
frågor!

Idrott på torsdag: 

Ta med idrottskläder, 
vattenflaska och hänglås. 
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stapeldiagram. Vi har pratat om varför man använder sådana och även testat 
på att göra egna diagram.
 Barnen har i smågrupper fått gå ner till vårt 
lilla skolbibliotek för att låna böcker. Det 
märks att läsningen går framåt med stormsteg 
och att de behöver större utmaning i läsandet. 
Dock är det inte lätt för dem att hitta böcker 
på rätt nivå - men vi prövar oss fram för att 
hitta rätt. 
I hälsokunskapen har vi fortsatt med ”Sömn”. De har illustrerat den lilla 
faktatext som vi skrev förra veckan och vi tittade även på ”Evas superkoll” 
som handlade om sömn. De har idag fått en läxa som handlar om just detta!
Vi har fortsatt att lära oss mer om djur. Denna vecka har vi arbetat med 
djurens släktträd och pratat om att de kan delas upp i ryggradsdjur och 
ryggradslösa djur.
Veckan avslutades på sedvanligt sätt med so (bondgården), engelska, läsläxa, 
fredagsutmaningen och Lilla Aktuellt.

Info från fritids: 
”Vi har nu skickat ut en lapp om närvaro inför studiedagen den 17/3, 
som tidigare lovlappar skickas den ut via google formulär till er mail. 
Kolla gärna skräpposten så den inte hamnat där! Vi behöver få in era 
svar senast måndag 9/3. Allt gott!” 

Summa summarum…. vi har hunnit med många 
saker tack vare att barnen är så nyfikna och 
arbetsvilliga! Heja klass 1!

Önskar er alla en fin helg!



Vänliga hälsningar 

Sofia


