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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper 
Magiska kulan 

kapitel 14

Slöjd 

vi gör svansar

Matematik 

42. Diagram 

SO 

samarbete: 
vi läser i par

9.00 
9.30 RAST RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

lekar 
9.30 
10.00

Svenska 

forma bokstäver, 
stava ord 

Matematik 

10 monkeys: 
fler, färre,  
flest, färst 

Musik  

med Linus

Svenska 

veckan - vad har 
vi lärt oss

10.00 
10.15 ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Slöjd 

vi gör svansar

högläsning 

Svenska 

läsa: Huset på 
Ahlvägen 

högläsning 

SO  

jul

högläsning 

Slöjd 

vi gör musnäsor

högläsning  

Matematik 

45. Vad har jag 
lärt mig? 

12.45 
13.30

Matematik 

41. Talet 12

SLöjd 

vi gör svansar

Svenska 

ASL: jul

Matematik 

44. Datalogiskt 
tänkande 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

Lucia 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• matematik: 
tränaruta s 167 



Vecka 50 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!!  
Tack för att ni ordnade så bra inför vår expedition - alla var väl förberedda med de rätta 
prylarna! 🌟  

Förra veckan 
Tänk så stora framsteg många Blåvalar gjorde på isen!! Det var en fin dag med mycket heartware 
och kämparglädje:)  

Vi har börjat fundera över tontalens uppbyggnad. Vi har även arbetat med diagram, vi tänker då 
även på att räkna med att anteckna frekvenser med streck och det femte går tvärs över 
de fyra första, det blir som att räkna med sina händer.  

På tisdagen visade jag några expriment. Det smällde, det skummade och det rann som fyrverkerier 
fast neråt och i vatten. Vi pratade om att man kan få Nobelpris även för att upptäcka saker genom 
laborationer. Nobel uppfann 300 saker, t ex en cykel med växlar, världens första aluminiumbåt, 
dynamit, tändhattar… Sedan fick de göra en egen uppfinning. Oj, vad de gick igång och ritade! Det 
blev så fina uppfinningar! Så de får idag (fredag) med sig ett nobelpris hem:) Sedan skrev de på 
datorn och berättade om sin uppfinning.  

Blåvalarna och Delfinerna sjöng fantastiskt fint på samlingarna på Finlands självständighetsdag! Det 
var ganska stor publik på båda framförandena och de var så otroligt skickliga!!  

Kommande vecka 
Ingen idrott måndag 
Idrottssalen är bokad för luciaträning på måndag så vår idrott utgår.  

Värmeljuskoppar 
Om ni nu i vintermörkret lyser upp med lite värmeljus hemma så får ni gärna sända med de tomma 
metallkopparna till klassrummet. Vi ska återvinna dem och ge dem ett liv till:)  

Julfesten 
Varmt välkomna till vår julfest måndag 19/12 17.30-18.15!  
Blåvalarna får gärna vara finklädda på julfesten:) I klassrummet kommer vi tillverka svans och nos till 
mössen inför julfesten. Blåvalarna kommer uppträda med ett klassnummer och har även övat in 
ytterligare en vacker sång. Varje Blåval får ha med två gäster i kyrkan, vi behöver begränsa för att 
alla ska få plats.  Blåvalar behöver vara på plats ca 17.10 så alla kommer på rätt plats med rätt 
saker:) Ni föräldrar får då en fin liten promenad i Mariefred innan insläpp. 

Ha en riktigt fin helg och tredje 
advent!!     /Sara & Isabelle

Viktiga datum: 
• 19/12 julfest i kyrkan (med föräldrar) 
• 21/12 höstterminens sista dag 
• 9/1 vårterminens första dag


