
Blåvalar v 6 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper, 
kapitel 19 

Svenska 

forma bokstäver, 
skriva tokiga 

meningar

Matematik 

12. 
problemlösning

Matematik  

13. Vi repeterar 
uppdelning av tal 

SO 

trivsam skola

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

hopprep och lek 

Idrott 
inne 

motorikövningar: 
landning

9.30 
10.00

Matematik 

11. Vad har jag 
lärt mig?

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 

10. Vi övar 

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

SO 

förr och nu

högläsning 

Engelska  

bodyparts

högläsning  

Matematik 

klockan 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan
12.45 
13.30

Bild 

tillsammans-
konst 

Svenska 

parläsning, 
skriva

Svenska 

GOTD 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk  

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• tränaruta s 51



Vecka 6 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!!  

Nästa vecka:  
GOTD 
Grej Of The Day hade vi redan under förskoleklass när vi fördjupade oss i något för att sedan pyssla och öva motorik 
utifrån ämnet, t ex enhörningar och apor. GOTD startar med en ledtråd ett par dagar innan. Tanken är att barnen 
ska tänka, det kan vara lite för lätt för er:) Så ge dem inte svaret om de kommer hem med ledtråden, utan låt dem 
tänka och fundera.  

Info om kvarglömda kläder: 
Detta läsår kommer Gripsholmsskolan att försöka undvika stora mängder kvarglömda kläder genom att inför varje lov 
ha en ”klädutställning” i gymnastiksalen. Vi på skolan samlar ihop de kvarglömda kläderna och placerar ut dem snyggt 
i gymnastiksalen. Under skoldagen besöker alla klasser klädutställningen och bekanta kläder tas med hem. Vi önskar 
även att föräldrar besöker klädutställningen. Kläderna läggs fram fredagen den 17 februari och finns kvar i 
gymnastiksalen till och med hela måndagen den 20 februari då sportlovsfritids har verksamhet.  
Varmt välkomna! 

Fruktstund 
Jag vill påminna om att vi på fruktstunderna har med endast frukt, inte riskakor eller russin.  

Sportlovsfritids 
Vecka 8 (20-24 februari) är det sportlov, vi behöver veta om ditt barn är i behov av omsorg. Anmäl er här: https://
forms.gle/NneW7ANXkG2QDVSP9. Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. Sista anmälningsdagen är 
måndagen den 6 februari.  

   Ha det fint!/Sara & Isabelle
Viktiga datum: 

• 17-20/2 klädutställning av 
kvarglömda kläder i idrottssalen 

• v 8 sportlov

Förra veckan:  
Svenska: Vi har nu mycket fokus på att skriva för hand. Att forma bokstäver, att våga använda gemena bokstäver och att 
skriva hela meningar. 

Idrott: Vi har fortsatt arbetet med hopprep och många känner nu att de gör stora framsteg - mycket roligt!! Arbetet med 
landningar fortsätter också med framgång.  

Matematik: Fortsatt övning med tontal men även klockan!  

Långa visaren pekar så vi säger ett ord: halv eller hel.  

Korta visaren pekar så vi säger ett tal, vilken timme det är.   

Vi beräknar nu även ”om en timme”. 

Blåvalarna visar mycket envishet både med klockan och tontalen!  

Uteskola: Den här gången gick vi till kyrkoruinen för fruktstund och lek.

https://forms.gle/NneW7ANXkG2QDVSP9
https://forms.gle/NneW7ANXkG2QDVSP9

