
Vecka 11-12                                                       Hej alla1 

Dags för en ny vecka och snart är redan påsken här! Här längtar vi till vår! 

Under veckan som har gått har vi besökt biblioteket och barnen fick varsin bok som gåva. I svenskan: lättsamt 

arbete med bokstaven P, i matematiken: siffran 9,  i bilden gjorde vi klart vår saltmålning.  Tekniken har vi nu avslutat 

för denna gång: vi ritade en egen uppfinning som innehöll den viktiga tekniska uppfinningen hjulet! Idrott: statiner 

med motorisk träning samt lekt lekar. 

Nästa vecka väntar fortsättningen på Respektlyftet i form av samtal kring bordskick (tål att upprepas), att hälsa, 

tacka bl a samt kika och samtala kring programserien ”Vara vänner”, info om varför vi ”rockar sockorna”.  Nu när 

(förhoppningsvis) våren är på väg ska vi arbeta med årstiden i NO samt prata Vårdagjämningen. I svenska: ny  

bokstav, högläsning. Matematik:  diagnos samt ny siffra.  

Jag påminner om att läsepåsen  lämnas in onsdagar. Att glömma ibland är inte konstigt men när det blir många som 

trillar in på torsdagen så är det svårt för fröken att hinna byta böcker.  

Om ni har tomma toarullar hemma att skänka så tar jag tacksamt emot till lite enkelt påskpyssel. 

Lite framförhållning: på skärtorsdagen ska vi till kyrkan på Påsksamling, ha leksaksdag samt springa Chicken race! 

Vi springer ett lopp kring det korta varvet i Hjorthagen (2 km) iklädda något gult!  Vi börjar öva genom att 

promenera sträckan på uteidrotten. Ni är naturligtvis varmt välkomna och komma och heja på barnen!  

PÅ förekommen efterfrågan kommer lite övningar  för er som vill öva lite på r-ljudet därhemma: 
ÖVA UPP R: 

R-ljudet är ett lurigt ljud som görs på olika sätt i olika delar av landet. Det är också ett ljud som normalt kommer sent 
i barns språkljudsutveckling, och runt 20% av alla 5-åringarna har fortfarande svårt med /r/. Ni kan alltid hjälpa 
barnet med att hitta sitt R-ljud lite lekfullt :) 



LYSSNA. Ett tips är att börja med att lyssna. Hör barnet skillnad på ex. rrrr och llll/jjjj.  

Gör gärna grimaser tillsammans framför en spegel och se om barnet kan få upp tungan i en tungspets mot 
överläppen, och sedan mot gommen precis bakom tänderna. Många barn har svårt att styra tungan dit, och då kan 
man träna på det först. Städa munnen genom att sätta tungan på olika ställen in i munnen. Sträck också ut tungan 
och tvätta utsidan. Skriv bokstäver/siffror med tungan utsträckt.  

PLATS: Känna efter hur man själv gör ett r-ljud. Var sätter man tungan? Jo på samma ställe som bokstäverna L  D 
och T samt Z.  

Börja med att göra pruttljud med munnen (blås ut så läpparna och tungan vibrerar). 

SNABBHET: Träna på att ljuda D D D D D (säg inte bokstavens namn: DE) snabbt, flera gånger efter varandra 
med pauser. Träna med att köra en bil på en bilbana. Desto snabbare man kan ljuda D D D D D desto snabbare 
åker bilen.  

Sjung en sång och ljuda L: L L L L L (inte LA utan ljuda L. Ha tungan att åka upp och ner i munnen) 

Trumma till en låt till ljudet av bokstaven T. T T T T T snabbt. Eller låt som ett tåg/lok... T T T T T TUUUUUUT T T 
T T..... 

Låt som ett bi, surra runt i rummet. ZZZZZ. Känn att det vibrerar på tungspetsen.  
Dammsug munnen. Ljuda ZZZ och städa uppe i gommen, "på vinden", och framför framtänderna, "tvätta fönstren". 

ANVÄND: Kombinera bokstavsljudet T och D. Låt TEDE först och försök få bort E. Säg det snabbt. Många 
gånger. Med mycket kraft! 

Byt ut R till D i ord. Ex. ord med Tr- i början: Traktor = TDaktor, TDampolin, TDa, TDalla, TDappa.. osv. Säg orden 
snabbt.  

Låt varje övning ta tid!  

Snart är det dags för påsklov v 14. Gripsholms förskola och Eftis är öppna 3-6 april. Meddela här om ni är i behov 

av omsorg, meddela även om ni inte är i behov av omsorg. Sista anmälningsdagen är 21 mars.   

23/3 Sista anmälningsdag Tough Viking.                                  

Ta hand om er och ha en härlig helg!                                                 Eleonor och Vendela                                           

https://goo.gl/forms/6yq4JwZUwu0mKIGP2


Veckoschema v. 12 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Samling 

Svenska/ SO

Samling 

Info 

Vårdagjämning

Idrott inne

Samling  

Svenska, ma

Samling 

NO:Vår 

Faktafilm

9.00 R	 A	 S	 T 

9.30 Idrott Matematik 

Ny siffra

Samling: Rocka 

sockorna-info 

 Intro: ny 

bokstav

So: ”Vara 

vänner 

Varför är 

Ville så 

bråkig?”

NO: Vår 

Vad kan vi ? 

10.30                                                              LUNCH + RAST

11.30 Matematik: 

diagnos 

Idrott ute Musik Bild: rita/ klipp 

tussilago

Idrott 

12.45 Göra klart-tid 

Högläs

Ma:  

Ny siffra 

Högläs

Lek  

Svenska: skriva 

bokstaven  

högläs

Lek 

Bild 

Sv:högläs 

Sv och ma 

SV:  Högläs



Måndag tisdag onsdag torsdag fredag
Medtag frukt el 

grönt. 

Idrottskläder 

Medtag frukt el 

grönt. 

Läsepåse in 

Rocka sockorna!  

Medtag frukt el 

grönt. 

Idrottskläder 

 

Läsepåse ut 

Medtag frukt el 

grönt.

Medtag frukt el 

grönt. 

Idrottskläder 

Veckans kom ihåg




