
    Lodjurens        
  veckobrev  
             
   vecka 7  

Lite från förra veckan: 
Vi hade en annorlunda vecka då väldigt många av eleverna var sjuka. De flesta 
dagar var vi mellan ca 10 elever i klassen, men en dag var vi så lite som 6 st! Det 
verkar vara ett virus som spelar oss ett spratt med feber, halsont och hosta. Så ett 
stort krya på er till er som fortfarande ligger hemma i sängen! 
Matematik: Vi repeterade lite bråk, skrev matteprov och hann även börja på det 
nya kapitlet som handlar om klockan. 
So: Vi har jobbat färdigt med kapitlet som handlar om pengar.  
Bild: Vi har målat bilder utifrån olika perspektiv. Lite klurigt att få till, men med lite 
tålamod så går det. 

 
Viktiga datum: 
11/2 Teater i idrottssalen ”Världens mesta Ester”  
v.8 Sportlov 
27/2 Vinterexpedition, mer information ligger under veckobrevet på Lodjurens 
sida.  
9/3 Planeringsdag 

Ha en fin vecka och ett superskönt sportlov! 
önskar Ulrika och Emma 



  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Räkna klart s. 46-53 

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Digital tid s 54-57

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Vi övar s 58-61

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Mätning av tid 
s 62-65

8.30-9.15 

Musik 

rast

rast rast rast rast 9.30-10.30 

idrott inne 

10.00-11.00 

Svenska 
Skriva berättelse  

till bilder

10.00-11.00 

Svenska 
Läsförståelse 

10.00-11.00 

So/Svenska 

”Världens mesta 
Ester” 

Diskussion, 
värderingsövningar 

och skrivuppgift 

10.00-11.00 

Svenska 
Nyckeln till skatten 

Arbetsboken s. 40-41

Dans och lek

Språklära, 
Substantiv, s. 12-13 

Veckans ord

Mina mål i svenska Svenska 
Tyst läsning 
Veckans ord

  LUNCH + RAST

12.00-12.45 

Engelska 
At the insekt circus 
Textboken s. 46-47

12.00-13.00 

Teater i 
idrottssalen 

”Världens mesta 
Ester” 

Diskussion, 
värderingsövningar 

och skrivuppgift

12.00-13.15 

So/Svenska 

”Världens mesta 
Ester” 

Diskussion, 
värderingsövningar 

och skrivuppgift

12.00-12.45 

Engelska 
At the insekt circus 
Textboken s. 48-49 

12.00-13.15 

Matematik 
Matteboken 

s. 66-69 

So  
Lilla aktuellt + 

diskussion 

12.45-13.30 

BilD 
Perspektiv och 

illusioner 

13.00-14.00 

idrott ute 
Löpning i Hjorthagen 

13.15-14.15 

idrott inne 
Hinderbana 

12.45-13.30 

BilD 
Perspektiv och 

illusioner 



Läxor

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxmappen 
med alla läxor 
delas ut (om 

den inte 
delades ut 
redan på 

fredagen). 
Man 

bestämmer 
själv när under 

veckan man 
gör de olika 

läxorna.

Skrivläxa: 
Uppgiften finns 
inklistrad i din 
blå skrivbok - 
Svenska.

 

Läxmappen ska 
lämnas in. 
 
Läsläxa:  
Nyckeln till 
skatten 
”Övernattning”  
s. 123-129, 
läxboken s. 20 
Kom även ihåg 
att ta med 
LÄSEBOKEN 
eftersom vi ska 
använda den i 
skolan. 

Engelska 
glosor:  
left - vänster 
right - höger 
sign - skylt 
there is - det 
finns 
there are - det 
finns

Veckans ord: 
radio 
läsplatta 
video 
intervju 
reklam 
kamera 
tidning 
telefon 
webben 
television


