
Vecka 7 med Isbjörnarna   




Om förra veckan

Matematik: Nu är vi färdigövade på algoritmer och har erövrat ytterligare en strategi 
som vi använder för att räkna ut tal! Nu har vi gett oss på bråktal och del av hel. 

Svenska: Vi har övat synonymer och motsatsord. Vi har även övat på att skriva mejl. 
Dessutom övar vi på ”fingerdansen”. Det gäller att använda fingrarna smart på 
tangentbordet för att uppnå en bra fart, vi försöker att inte kika ner på 
tangentbordet! 

SO: Bondestenåldern har vi kikat extra på. Man lärde sig att använda marken till att 
odla och då blev man mer bofast, man blev bonde. Fortfarande en hel del jakt. 
Isbjörnarna, lyssnar, läser, ritar och skriver om bondestenåldern. Fråga gärna din 
Isbjörn om detta, de lär sig så mycket på att återberätta och säkert har du något 
att bidra med i diskussionen! 

Vinterexpedition: Det var en kall, vacker dag vi vandrade mot Åker styckebruk. Se 
bilder på Isbjörnarnas Instagram (gripisbjörnar) samt gripsholmsskolans facebook. 
Trötta kom vi fram till Åkers ishall. Där bjöds det på köttfärssås och spagetti - 
mums! Sedan återkom energin och de studsade runt och var ivriga att åka skridskor:)




Sportlov

Vecka 8 tar skolan sportlov, eftis håller öppet för de som anmält behov. Vi ses igen måndag 
vecka 9 enligt schema. 


Bråk

Vi kommer fortsätta bråka på matematiklektionerna - fråga din Isbjörn.


Plastmapp

För att hålla ordning på läxböckerna vill jag att plastmapp används så att vi håller böckerna 
fina till nästa gäng som ska ha dem. De klarar sig mycket bättre i plastmappen än löst i en 
fullpackad väska. 


Ha en fin helg!  /Sara  

Viktiga datum: sportlov v 8


v 12-14 Nationella prov - res inte bort under denna period.



Isbjörnar vecka 7 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Matematik 

Tal i bråkform

s 10-11

Matematik 

bråkform


SO 

bondestenålder

Musik 

med Maarit

Svenska 

skriva 
skoldagbok

9.15 
10.00

SO 

bondestenålder

Engelska 

words,

we read

Matematik 

taluppfattning

Matematik 

göra klart

10.00 
10.30 R    A    S    T 

10.30 
11.30

Idrott  
ute 

snölekar

11.15 ombyte

Svenska 

skriva

Svenska 

Nyckeln till 
skatten

Svenska 

skriva

SO 

bondestenålder

11.30 
12.30 LUNCH + RAST

12.30 
13.15

Slöjd/
Svenska 
 symaskin/
Veckans ord

SO 

bondestenålder

Matematik 

problemlösning

Engelska 

workbook

SO  

Lilla Aktuellt

13.15 
13.30

Svenska/
Slöjd 

Veckans ord/ 
symaskin

ombyte ombyte Idrott 
ute 

skidåkning (stödlektion)
13.30 
14.00

Idrott 
ute 

skidåkning

Idrott 
ute 

skidåkning14.00  
14.15

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Skoldagbok och 
diktamensbok tas 
med till skolan.

Engelska 
Lyssna på, följ med 

i texten samt 
härma s 52. Orden 

i de två första 
spalterna 


s 52.

Svenska 
Kapitel 20 är läst 
och böckerna med 

till skolan.


Matematik 
Träna ruta s 8 och 
12 samt gör klart 
sidorna 6-7, 10-11.

Svenska 
Veckans ord 

kapitel 19.


