
Vecka 48 
Hej igen!  

Vilket fint fackeltåg och vacker adventssamling i kyrkan vi upplevde idag!  
💦 Bad: På måndag är det bad för Lejonen! Vi påminner om att bussen går 8.15. 

🩴 Innetofflor: då den blöta perioden är här så det är bra om ditt barn har ett par 
lätta innetofflor här: ett par enkla badtofflor t ex. 
❄ Julkalender: Vi kommer med start idag fredag att börja lyssna på första avsnittet 
av 2012 års radiojulkalender ”Siri och ishavspiraterna”: länk. Varje vecka lyssnar vi, 
jag återkommer om vilka avsnitt i veckobrevet så att ni med ev sjuka barn kan lyssna. 

Vecka 48 
🧮  Matematik: Introduktion tal i bråkform, öva samt avslut av kapitlet. Under 
veckan har vi tränat division. Veckans prov visade att flera fortfarande behöver träna  
uppställning, växling. Vi tränar detta i kommande läxa. 
✏ 📔  Svenska: Vi fortsätter läsningen! Läsresan: texttyp serie. Vi lär om adjektiv 
samt planerar och skriver en egen serie som avslut på detta kapitel. 
🧠 NO: I tema Kroppen läser, skriver och lär vi om nerver i kroppen.  
SO: KIVA skola. Vad är en grupp egentligen? Vi samtalar vidare kring för och 
nackdelar med att vara med i en grupp. 
🧮 📝 Läxor:  
28/11-2/12  Skriv: grammatik, adjektiv 
28/11-5/12 Läs: läsning av egen bok eller lånad från skolan. Läsprotokoll: läs minst 
10 min, fyra ggr i veckan, fyll i. Om ni vill, finns lån av lite tunnare böcker i olika 
svårighetsnivåer i serien ”Stjärnsvenska”. 
Matematik: Stencil, dubbelsidig ”Addition med uppställning och växling” 
Viktiga datum:  
2/12 Fritids stänger kl. 15.30 pga personalens julfest. 
 6/12 Finlands självständighetsdag firas. 
8/12 Vinterexpedition, information på klassens hemsida. 
13/12 Luciamorgon firas. 
19/12 18.45-19.30  Julfest i kyrkan. 
22 dec - 8 jan Jullov 
9/1 Vårterminen inleds enligt schema. Bad för Falkarna: Kom ihåg badkläder, 
handduk, schampo/tvål och frukt. 

❤ Varmt Tack till Valérias familj som i år har skänkt Friends Snällkalender till 
klassen!  

Önskar en stämningsfull andra advent!🕯🕯 Eleonor och Ullis 

https://sverigesradio.se/julkalendern2012siriochishavspiraterna


Vecka 48       🐯 Årskurs 2 Tigrar🐯

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Samling 
Bad Falkar 

Matematik
🧮  

Prov

Samling 
Matematik

🧮  
Tal	i	bråkform	
S	170-173

Samling 
Vaccination 
Matematik 

🧮 	
Öva,	pröva	
S	176-179	

Samling 
Matematik

🧮 	
Öva,	pröva	
S	181		

Gå	tillbaka	(ej	
180)

Samling 
Matematik

🧮 	
Vad	har	jag	lärt	

mig?		
S	182-183

RAST  9.00-9.30

Svenska 
📖📝  

Skrivning	

Ny	läxa

Svenska📝  
Läsresan		
S	95-101	
Serier	

Grammatik,	
adjektiv	
S	45

Svenska📝  
Läsresan		
Läsning	s	
95-101	
Modelltext		
Planera	
S	46

Idrott/ lek 
ute  

m	Leoparder	

Svenska 
📝  

Skriv	berättelse	
Arbetsbok	s	

47

SO,Kiva:  
Grupp	

Svenska📝 	
Vad	är	en	
serie?	

Textanalys		
Läsebok	s	
102-103

LUNCH OCH RAST 10.50-12.00

NO 
🧠  

Nerver	i	kroppen	
Läs		och	skriv

Musik 
Linus 
🎼

🇬🇧  Eng 
Body	
Senses		
The	game	

Bild 

Lera

Idrott inne 
👟  
Bandy		
Badminton

forts NO 
🧠  

aktivitet 
Med Ullis 
Pyssel		

Lucköppning	

Idrott inne 
👟  
Lek		
Killerboll	

Gör	klart	
Högläs	

aktivitet 
Med Ullis 
Pyssel		

Lucköppning	

Avslut 13.30

Medtag	frukt🍌 	
Läxa	ut	

Ma	&	läs-läxa	
in

Medtag	frukt	
🍐

Medtag	frukt	
🍏 	

Idrottsombyte

Medtag	frukt	
🍎

Medtag	frukt	
Idrottsombyte
🍐 	Sv	läxa	in

https://urplay.se/program/170814-the-game-senses

