
Hej!  

Nu gäller det! 

Till läxa på tisdag har Lodjuren som läxa att öva inför tisdagens uppträdande för F-9. Alla 
elever behöver träna på text och melodi till Blåsippan, Vintern rasar (Längtan till 
landet) och Norrsken. Länkar till ljudfiler och texter finns på Lodjurens hemsida! 

Våra tre berättare och alla skådespelare behöver dessutom hjälp med att repetera sina 
roller, läs igenom replikerna och träna på att vara tydlig, och att inte prata för snabbt! (Tips: 
prata hellre lite för långsamt än lite för snabbt!) Länk till manus finns på hemsidan, men 
eleverna har också fått egna utprintade versioner. 

OBS: ta med rekvisita och kläder redan till måndag!! 

Städdag på tisdag 

Åk 2 ska ut och plocka skräp på tisdag, ta med plockhandskar eller vantar som man kan 
plocka skräp med!. 

Första maj 

Första maj på onsdag innebär ledig dag!  

Veckans ord är: 

häxa, drake, fe, drottning, prins, prinsessa, kung, troll, slott, riddare 

Skriftligt diktamensförhör på fredag!


 

Trevlig vecka! 

 Linnea, Peter & Cissi 📚🌸🎶🌼🎭



     🌻  Schema vecka 18 🌻 Årskurs 2 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Veckans läxor 🎒  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00

Tystläsning 

*Svenska 📖   
Linnea & Cissi 

Veckans ord 
s. 62–63

🎭🎶  Vi övar 
inför samlingen 

och ställer i 
ordning

Första maj 

🌸  

Tystläsning 

Matematik 📐  
Vi övar 

s. 102–105

Tystläsning 

Matematik 📐  
Vi jobbar klart oh 

repeterar

9.00 – 
9.30 

 R          A  	     S          T Valborgs-
samling för hela 

skolan 🎭🎶

 R     	      A  	      S 	             T

9.30 – 
10.15 *Matematik 📐  

Linnea & Cissi 
Entalen minskar 

s. 94–97

Svenska 📖 
Högläsning 

Slöjd/Bild 🎨 ✂  
Peter och Linnea 

Nytt projekt

Svenska 📖  
Linnea & Cissi 

Skoldagbok och 
diktamen

10.15 –
11.00 *Idrott 🎾  

Ulrika  
Inne

Matematik 📐  
Linnea & Cissi 

Tiotalen ökar och 
minskar s. 98–99

Engelska-  
Peter’s meals 

s. 40 i A-boken

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T

12.00 –  
12.45

Gemensam 
övning inför 

morgondagens 
samling 

🎭🎶

Städdag 

 Vi plockar skräp  
ute i Mariefred 

Ta med 
plockhanskar/

vantar

🌼

Idrott 🎾  
Ulrika 
Ute

Svenska 📖  

Jobba klart + 
högläsning

12.45 – 
13.30

12.45–13.00 

Svenska 📖
Idrott 🎾  

Ulrika 
Inne

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Rekvisita och kläder med inför 
morgondagen!

Öva sångtexter!  
Finns på hemsidan 

Plockhandskar/vantar med 
inför städningen

– Läsning av valfri bok till 
Diamantjaktens bokrecension 
s. 28, lämna in när en 
recension är klar. 

– Diktamen

* = varannan vecka simning i Åkers simhall, varannan vecka idrott


