
Vecka 51 med Isbjörnarna   


Om förra veckan

SO och svenska: Våra faktatexter om dinosarier sitter nu uppe, läs, titta och njut i 
korridoren! 

Matematik: Taluppfattning samt skriftlig huvudräkning har varit i fokus den här veckan. Tal 
som 136+353=, vi arbetar med att hålla första termen intakt:

136+300=436       436+50=486         486+3=489

Inte minst därför att det fungerar lika bra vid subtraktion! En kanonstrategi helt enkelt. 

657-325=

657-300=357    357-20=337     337-5=332

Om man tar talsorterna var för sig blir det lurigare vid subtraktion: 

657-325=

600-300=300    50-20=30    7-5=2    300+30+2=332  -för många blir det svårt och ologiskt 
att minnas att det ska vara subtraktion hela vägen förutom på slutet då man ska ta addition. 
Här räknar väldigt många barn fel enligt forskare. Därför är det att föredra att hålla 
”Första termen intakt” . 


Julfest


Isbjörnarnas julfest hålls tisdag 18/12 kl 19.00-20.00 i Mariefreds kyrka. Isbjörnarna 
kommer då uppträda med luciaprogrammet, och behöver då ha med sig sina kläder till festen. 
Kom gärna färdigt ombytta! Vi kan välkomna två gäster med varje Isbjörn (småsyskon som 
kan sitta i knät räknas inte). 


Skridskodisco! 


På fredags morgon går vi till IP för skridskodisko! Det vore mysigt att ha med lite fika. Sänd 
endast med måttliga mängder. Det går bra att ta med ett par kakor eller en bulle samt lite 
dricka (varm eller kall). Det går mycket bra att sända med en frukt och en smörgås istället! 
Vi promenerar dit, åker skridskor och fikar lite. Vi promenerar tillbaka så att vi äter lunch på 
skolan. Eftis tar vid efter lunch. 


Vårterminen


Den 8 januari börjar vårterminen. Vi ses 8.30 i klassrummet, välkomna! Under våren ska vi 
läsa klart om människans uppkomst samt istid, stenålder, järnålder och bronsålder. Vi ska 
även läsa om Sörmland och kroppen: hygien, motion, kost… Vi blir av någon konstig anledning 
aldrig klara med Riksdagen och regeringen:) Jag ser fram emot en vinter och en vår med 
Isbjörnarna!!


Tack för den här terminen och ha ett riktigt fint 
jullov!!  /Sara  

Viktiga datum: 18/12 julfest, 21/12 terminsavslutning


11/3-17/5 Nationella prov - res inte bort under denna period.



Isbjörnar vecka 51 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Matematik 

Skriftlig 
huvudräkning

SO 

redovisa 
dinosaurier

9.15 
10.00

Bild 

julkort

SO 

julen

Matematik 

julmatematik

10.00 
10.30 R    A    S    T 

10.30 
11.30

Idrott  
ute 
lekar


11.15 ombyte

Svenska 

skriva 
berättelse

Svenska 

Nyckeln till 
skatten

Svenska 

läsa

11.30 
12.30 LUNCH + RAST

12.30 
13.15

SO 

redovisa 
dinosaurier

Matematik 

skriftlig 
huvudräkning

Matematik 

problemlösning

Svenska 

göra klart
Jullov! 

Vårterminen 
börjar  

8 januari 
Vi ses då! 

13.15 
13.30

Svenska 

Veckans ord

ombyte ombyte Idrott 
inne 

redskap med 
Mathias

13.30 
14.00

Idrott 
inne 

redskap

Idrott 
inne 

redskap14.00  
14.15

Dans runt 
granen 

�

Genrep! 

Vi genrepar i 
kyrkan inför 

julavslutningen


�

Skridsko-
disko!!  

Vi går till IP 
för att ha 

skridskodisko! 


Vi tar med lite 
fika också:)


!

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Svenska 
kapitel 15 är läst


Svenska 
Veckans ord 



