
Vecka 50 med Örnarna  


Om förra veckan: 

Matematik: Örnarna övade på olika saker inför fredagens matematikprov. 

Svenska: Vi har övat på hur man kan avsluta en argumenterande text. När vi har tittat på Lilla 
Aktuellt övar vi på att diskutera det vi har sett. 

Kroppen: Vi har läst på om våra reningsorgan, levern och njurarna. 

Norden: Vi har lärt oss om vulkaner, lava och berg. Vi fick veta hur Skanderna sapades. Vi har 
pratat mycket om kontinentalplattor och kontinentaldrift.

Musik: Förberedelserna inför julfesten pågår som bäst! 


Stafettkarnevalen

Vi har nu satt ett datum då vi vill träffa er för att informera kring vår resa till 
stafettkarnevalen i Finland. Den 10 december kl 19.00 i matsalen. Kom så får vi prata ihop 
oss om en spännande resa! 

Tävlingarna går av stapeln 22-23 maj i Vasa i Finland, observera att det hamnar på en helg 
med röd dag och klämdag.


Julfest i kyrkan

Ni är varmt välkomna till julfest med Örnar, Rävar, Pingviner och Lodjur! Julfesten går av 
stapeln den 18/12 kl 19.00–20.00. Vi kommer bli många i kyrkan och varje örn har möjlighet 
att bjuda med sig två personer som publik. 


Inför julfesten

Läsöva texterna hemma så att din örn kan texterna i stort sätt utantill. Det blir mycket 
lättare när vi övar tillsammans sedan:) 


Hoppas att vi ses 10 december i 
matsalen!!  / Sara 

Viktiga datum: 

10/12 informationsmöte inför stafettkarnevalen, 


18/12 julfest, 


20/12 terminsavslutning, 


7/1 planeringsdag, 8/1 terminsstart



Örnar vecka 50 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Svenska 

Lilla aktuellt 
med diskussion


Teknik 
 


1/2 klass

Slöjd 
 


1/2 klass

Idrott 
IP inne


smörgåsbord


promenad till 
skolan

Engelska 

Max’s movie

Matematik 

bråkform; 
heltal och 

blandad form

s 66-67

9.15 
10.00

Kroppen 

näring

Idrott 
ute


lekar

10.00 
10.30

Rast Rast

10.30 
11.35

Matematik 

Vi repeterar tal 
i bråkform

s 62-63

Matematik 

problemlösning

Matematik 

bråkform

s 62-63

Svenska 

N-ljudet


Idrott 
inne


skeppsbrott

Svenska 

N-ljudet

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Norden


berg, lava

kartkunskap


Nobel 

Nobeldagen

Svenska 

vi läser i grupp 
och diskuterar 

läsläxan

Norden 

Island

Göra 
klart 
diktamen,


vi gör klart 
saker från 

veckan samt 
jobbar mot våra 
personliga mål


13.40
13.30 
14.15

Engelska 

Lyssnings-
övningar + 

questionwords

Musik 
med Maarit

Bild 

Svensk 
konstnär: 


Carl Larsson

Hinduism 

Lucia 

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

öva sångtexterna 
till julfesten

öva sångtexterna 
till julfesten

öva sångtexterna 


Svenska 
Svart bälte, läs 

kapitel 12

öva sångtexterna 


Engelska 
glosor s 29

öva sångtexterna 


Svenska 
Stava ord, 

N-ljudet


