
Vecka 21-22                                             Hej på er!

Veckan som gått i korthet: Veckans bokstav: Å! Vi har haft besök av Julies pappa Richard som 

har berättat om sitt yrke: kul! Ma: klockan, baskunskaper. Jag har utfört språktest på barnen 

vilka fortsätter nästa vecka. I idrotten har vi sprungit i Hjorthagen, lekt lekar samt utfört 

massage på varandra.Vattentemat är påbörjat! Kul och mycket lärorikt med experiment: vi lade 

en isbit i kastrull och satte på plattan. Aha-upplevelser och slutsatser dragna kring hur vattnets 

kretslopp fungerar samt vattnets former! Be gärna ditt barn berätta!

Vi är på sluttampen av bokstavsarbetet och vi arbetar vidare med ljud i ord i ”Trulle” samt i 

samlingen. I matematiken ska vi efter mätningar med gamla tiders gå vidare: lättsamt arbete 

med meter och samtal om övriga mått.  NO: Vattnets kretslopp. SO: ”Film ”Badsmart: havet”. 

Övrigt: göra klart påbörjade arbeten. Idrott: både ute och inne. Medtag vattenflaska samt 

gympaskor till mån,I bilden ska vi sy och  göra sockermålningar! Årets sista läsepåse delas ut 

på onsdag, lämnas in på fredag veckan därpå då vi har expeditionen på torsdagen.

Som tidigare nämnt beger vi oss ut på sommarexpedition den 7/6. Kläder efter väder, medtag 

mellanmål och dryck. Vi vandrar som nämnt, ca 8.15 och beräknar vara på plats i Fredrikshall 

runt kl 10. Där väntar lunch ca kl 11.00, lekar och tipspromenad! Beroende på väderlek vandrar 

vi och de barn som inte blir hämtade i Fredrikshall, tillbaka senast kl 13 (vid regn tidigare) för 

att vara åter ca kl 15 (ev tidigare vid regn).

6/6 Sveriges nationaldag. Ledig dag, Eftis stängt.

15/6 Skolavslutning på skolgården.              Trevlig helg!      Eleonor och Vendela



Veckoschema v. 22

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Samling 

Intro ny bokstav

Samling  

Intro längd 

Film

Idrott inne Samling.     SO:  

UR ”Badsmart-

havet”

Samling.      NO: 

Tema: Vattnets 

kretslopp

9.00 R	 A	 S	 T 

9.30 Idrott löpning 

ute

Ma: mät i 

Meter

Samling 

Språktest/ 

SO:: sortera 

skräp

Ma: 

ordningstal, 

blandad 

träning

NO Tema 

Vattnets 

kretslopp

10.30                                                              LUNCH + RAST

11.30 Språktest/ skriv 

bokstaven

Idrott ute Musik Bild: måla i 

sockervatten 

Idrott inne el ute

12.45 SV: ljud i ord Göra klart-tid 

Högläs

SO: Högtider Småslöjd: sy SV: ”Livet i 

bokstavslandet”



Måndag tisdag onsdag torsdag fredag
Idrottskläder: obs! 

Löpning ute, medtag 

flaska och 

gympaskor. 

Medtag frukt el 

grönt

Medtag frukt el 

grönt 

Idrottskläder 

Läsepåse in 

Medtag frukt el 

grönt. 

 

Medtag frukt el 

grönt 

Läsepåse ut

Idrottskläder 

Medtag frukt el 

grönt

Veckans kom ihåg




