
Blåvalar v 3 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper, 
kapitel 16 

Svenska 

Fonomix, 
forma bokstäver

Matematik 

tontalen

Matematik  

programmering 

SO 

trivsam skola

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

hopprep 

Idrott 
inne 

motorikövningar 
9.30 
10.00

Matematik 

tontalen

Musik  

med Linus

Svenska 

veckan - vad har 
vi lärt oss

10.00 
10.15 ombyte ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Matematik 

4. Talen 19 och 
20.

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

Engelska  

bodyparts

högläsning 

SO 

förr och nu:  
tidslinje 

högläsning  

Matematik 

klockan 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan12.45 
13.30

Bild 

färglära

Svenska 

ASL: gåtor

Svenska 

födelsedags-
presenten

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk  

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• Läxa: Om mig 
(fylls i med hjälp 

av vuxen)



Vecka 3 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!!  
Så roligt att vi är igång igen! Jag märker att Blåvalarna läser alla ord de vilar sina ögon på. De är 
väldigt skickliga!  

Nästa vecka:  
Föräldramöte 
Måndag 23 januari kl 18,30-20,00 är ni välkomna till föräldramöte för åk F-5 i skolans matsal. Det 
är rektor Nina som håller i mötet.  
Fritidstider 
Fritids vill påminna att ni ska lägga in vistelsetider för ert barn så det 
stämmer i Schoolsoft. Fyll även i där om ert barn följer med kompis hem.  
Löss 
Det går löss i Delfinerna och troligen finns det hos oss också så sök i håren 
och behandla om det behövs, tack!  
Läxa 
Vi kommer att arbeta med Livet förr och nu. Vi kommer då kika på hur det var att leva förr. Vi 
kommer fundera över hur det var för ca 100 år sedan. Läxan som kommer hem på måndag klarar inte 
Blåvalen av själv då det är frågor som ni har svaren på:) 

Tänk att det redan märks att det är ljusare ute!     
/Sara & Isabelle

Viktiga datum: 

• 23/1 föräldramöte

Förra veckan:  
Svenska: Vi har läst högt tillsammans både berättande text och faktatext. Vi tänker på stavelserna så 
att vi siktar längre in i orden. Vi har skrivit av texter med hjälp av datorerna.  
Idrott: På idrotten har vi övat på hopprep. Repet ska räcka upp till armhålorna när man står på repet. Vi 
hoppar på tå och landar med tårna först. Det är viktigt att inte veva med hela armarna för då förlänger 
man repet och det studsar i golvet och blir svårare att hoppa över. Överarmarna är nära kroppen. 
Handlederna jobbar mycket. Vi har även övat både sving på räcke och landning.  
Matematik: Tontalen är lite svåra att jobba med. Vi behöver fundera mycket för att klura ut hur det 
fungerar. Vi är på god väg. Vi övar addition där svaren är mellan 10 och 20, t ex 8+5=. Vi tänker att vi 
fyller på så den ena termen blir 10:    8+5=   8+2+3=    10+3.      10+3 är lätt. 
Engelska: Vi har börjat öva på bodyparts. Vi går igenom många ord och övar dem men det är ca 10 ord 
som vi kommer fokusera mer på.  
Bild: Vi pratade om gröna saker och jag ritade några av dem på tavlan. Sedan fick de i uppgift att måla 
gröna saker på sina papper. De fick varsin palett med gul och blå färg på. Några funderade på vad jag 
höll på med men de startade och de fick fram väldigt fina gröna nyanser!  
Uteskola: Tisdagens uteskolan bjöd på en ren lekstund i Blåbärsskogen. På vägen dit såg vi väldigt mycket 
skräp som vi samlade i en påse och slängde på rätt ställe istället.  
Utematten: Vi gjorde en lek där de fick öva på att addera upp till 25 med en tärning. På vägen gjorde de 
en massa uppdrag - en härlig stund som gick väldigt fort för vi hade kul:) 


