
Hej allesammans! 

Nu har vi kommit fram till påsklovet och 
välförtjänt vila - för både elever och vuxna! Även 
om veckan var kort har vi hunnit med en hel del.

Veckans arbete: 

 Vi har under veckan fokuserat på påskens 
budskap. Vi har läst mycket i 
Berättelsebibeln, samtalat kring det och 
illustrerat påskens händelser i fem olika steg. 

 I matematiken har vi pratat om talen 
13-20. Barnen fick varsitt ”Talhus” där det bor 
ental, tiotal och hundratal. De fick sedan 
laborera med tiotalsstavar och entalskuber. 
Jag sa ett tal, t ex 8 - och de fick lägga talet på 
rätt plats i talhuset. Jag berättade sedan att 
det kom 5 nya ental som ville flytta in i huset. 
Vad händer då? Vi pratade om att det får rum 
max 9 st i varje uppgång - därefter klumpar 
de ihop sig och flyttar till våningen till 

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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vänster. Be gärna er barn berätta mer för er därhemma!

På temapasset hade klassen skapande verkstad med Simon.

Vi har gått igenom och tränat på bokstaven ”y” (näbbmunnen). En del 
har svårt att uttala detta ljud och blandar ihop det med bokstaven ”ö” 
och/eller ”u”. Var gärna extra uppmärksam på hur ditt barn gör! De 
slätar gärna över om de är osäkra.

Vi har spelat schack både i måndags och i onsdags.

På veckans hälsokunskap såg vi filmen ”Maskinen kroppen - blodet”. 
Den handlade om blodets viktiga uppgift i kroppen och vilken typ av 
mat som kroppen behöver för att må bra. Vi målade sedan olika saker 
som vi äter och satte upp det på två olika planscher; ”Äta ofta” och ”Äta 
ibland”. Jag väljer att använda den aspekten (istället för att prata om bra 
och dålig mat, för att inte koppla ihop känslor med mat och 
skuldbelägga).

Vill också passa på att uppmärksamma det bifogade brevet som handlar 
om tråkiga händelser på skolan. Läs detta!

Nu önskar jag er alla en fin och solig 

påskhelg och hoppas att alla kan få njuta av 

ledighet och vila! 

Vänliga hälsningar Sofia


