
Vecka 24 
         Hej på er! 

Idag får ni hem ett glatt gäng barn som gillar disco, det är en sak som är klar! 
Gärna med lekar och favoritlåtar! På eget initiativ av barnen utsågs även Richard 
till ”snällaste kompis”! 

Påminnelse: ta hem planettittskåpet! 
Veckan i korthet samt kommande: 
Eng: v 24 avsluta Champ: kap 13, 14, 15: väder, känslor t ex. 
SO: Sveriges nationaldag har vi firat med sång och fakta om Sverige. 
”Barn förr i tiden”. Denna vecka har vi läst, lärt och skrivit om Elsa Beskow samt 
om leksaker förr och nu: några av barnen tog med tennsoldater och visade! 
För er som är hemma: läs ur en Astrid Lindgren-bok samt Elsa Beskow. Gärna som 
skildrar livet förr: tala om skillnader och likheter, även språkligt. 
Nästa och sista veckan avslutar vi temat genom att barnen får delge sina 
intervjuer i grupper samt med en film som skildrar livet förr och som dessutom 
spelats in i Mariefred av elever från en skola:  
https://www.youtube.com/watch?v=QSuR4yunbpM 
Ma: Vi har övat och lärt om tabell och diagram, vikt:kg, g samt hur man mätte förr. 
Vi har repeterat vikt, volym och längd samt dess enheter. Kolla gärna med ditt 
barn att han/ hon kan!  
För er som är hemma: gör tabell och diagram över t ex antal krukväxter, gafflar i 
besticklådan, stolar. Skicka till mig tack.   
SV: Veckans ord, sommardikt samt integrerat med SO-temat ”Barn förr i tiden”. 
Barnen ska muntligt redovisa intervjun i mindre grupper. 
NO: Månadsblad. Lärande om hur använda en almanacka, om natur och sommaren. 

Nästa veckas schema är lite öppet: vi kommer kanske att hinna mer och göra lite 
allt möjligt.  

Läsårets sista läxa: intervju med en äldre släkting/ person. (Ska redovisas tis v 24).  

Mån: medtag papperspåse el dyl att frakt hem skolarbete i. 
Ons 10/6 medtag matsäck för lunch, flaska vatten och liten fika tack.  
På onsdag tar en tur till Ekhovs nya lekpark.Där ska vi leka och barnen får lite 
uppdrag. Därefter går vi vidare och tittar in hos Eleonor som bor nära inpå där vi 
hälsar på katten Molly och min dotter Nellie.  Vi fortsätter till Småa för lunch och 
fika i gröngräset.Vi är tillbaka till skoldagens slut.  

Under fredagens avslutning ska vi bl a fira de barn som fyller år under sommaren 
och några av våra stjärnor kommer att göra framträdanden. För ett ge lite 
exempel! 
Vi trotsar även Covid 19 och kramas! 

  
Önskar en härlig helg och firande av allas vår Sveriges Nationaldag!               

Eleonor och Vendela 

Viktig och brådskande info:  
Vi behöver veta som ditt barn ska gå hem eller stanna kvar efter avslutningen: 
anmäl till mig eller Vendela på Scoolsoft idag fredag tack. Detta för att matsalen 
ska veta och beräkna måltider bl a.

https://www.youtube.com/watch?v=QSuR4yunbpM


Schema v 24      

Åk 2 Igelkottar 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Samling	
Sv	

Veckans	ord	
kap	30

Samling	
So:	

Barn	förr	
Grupp	

redovisningar	
intervju

Utflykt		

Se	ovan

Samling	
Gör	klart	
Ma	

Mäta	omkrets	
S	186-189

Avslutning	

Se	ovan

RAST  9.00

Eng		
Champ	
Kap	13	
”Weather”

So:	
Barn	förr	
Grupp	

redovisningar	
intervju

Gör	klart Glad	Sommar!

Musik	Cindy Gör	klart	 So:	
Barn	förr	
Film

LUNCH OCH RAST 10.50-11.45

Idrott	
Promenad	och/	

eller	lek

Gör klart

Framsida pärm

Städ	och	fix	

Eng:		
”Champ”	
All	your	
feelings	

Högläs		

Avslut	ca	
13.30

Städ	och	fix Städ	och	fix

Läxor och kom ihåg nästa vecka:

Ej	
idrottsombyte

Ej	
idrottsombyte	

Läxa	in	


