
Vecka 2- 3                                                                  Hej på er!  

Vilken bra start vi har haft! Redan första dagen överraskade barnen mig med att sätta sig i 

samlingsringen och tyst vänta på att börja. De har jobbat på fint hela veckan! 

Vi har arbetat med samt skrivit siffran 1 och 2. Vi har ritat teckningar om lovet och berättat lite om 

vad vi har gjort. Jag har poängterat att det viktiga inte är att man har gjort en massa utan att man 

har hunnit vila upp sig.  Bokstaven I har vi skrivit och pratat om.  SO: lätt kartkunskap, vänskap, 

tittat  samt samtalat om att våga säga nej  i serien om ”Ugglan och Kompisproblemet” (UR). I NO 

har vi pratat och skrivit om vad som är typiskt för vintern samt sett en liten film om årstiden.  NO-

arbetet fortsätter under tid.Vi har även lättsamt arbetat med mängdlära och bekantat oss med 

begreppen mängd, ryms, mått, hypotes. I engelskan har vi ritat och lärt om typiska vinterord, t ex 

snow, ice, ski, skate. Bild: vi har pärlat och klippt snöstjärnor! Det var klurigt och populärt! 

Nästa vecka fortsätter vi temat i NO och går ut på fredagen (se över och fyll på lådorna tack), i 

So ska vi prata lite mer om vänskap samt kika mer på kartan (mycket spännande).I matematiken 

arbetar vi med förståelsen för och skrivandet av siffran 3 samt om att lära känna igen talen 0-10. 

Veckans engelsktema är ”I like”, ”I don´t like”. Vi arbetar med ny bokstav samt tillverkar 

bokstaven med olika material.   

För kännedom: gällande kalasinbjudningar har skolan som rutin att man får lämna ut 

inbjudningar på skolan om hela klassen inbjudes. I annat fall sänds inbjudningar hemifrån. 

Trevlig helg allesammans!                                                   Eleonor och Peter 



VECKOSCHEMA V. 3 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Samling  

Svenska 

Samling 

Matematik

Idrott Samling 

SV: Skriv 

veckans bokstav

NO/matematik 

Uteskola 

9.00 R	 A	 S	 T 

9.30 Idrott inne Matematik Samling    Intro: 

ny bokstav

Sv ”Livet i 

bokstavsla

ndet”

NO/matematik 

Uteskola

10.30                                                              LUNCH + RAST

11.30  Matematik Idrott utelek Musik Bild Idrott 

12.45 Engelska 

Svenska

Engelska 

Svenska

SO: Vänskap 

Svenska

Bild 

Svenska

Svenska



Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Idrottskläder 

Läsepåse in 

Idrottskläder 

’ 

Läsepåsen ut

Vi går till 

Blåbärsskogen 

med Ekorrar. 

Kläder efter väder 

Idrottskläder

Veckans kom ihåg




