
Blåvalar v 7 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper, 
kapitel 20 

Svenska 

forma bokstäver, 
egen läsning

Matematik 

klockan:  
hel och halv

Matematik  

16. 
Tiotalsövergång 

från talen  
2, 3, 4 och 5

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 

15.  
Tiotalsövergång 

från talen  
6 och 7

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 
14. 

Tiotalsövergång 
från talen  
8 och 9

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

Engelska  

bodyparts

högläsning 

SO 

leksaker, fritid

högläsning  

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

12.45 
13.30

Bild 

vi gör kort 

Svenska 

ASL+matematik:  

räknehändelser

Svenska 

skriva meningar

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk  

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• matematik: 
träna ruta 
sidan 63



Vecka 7 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!!  

Nästa vecka:  
Leksaksdag 
I vårt arbete med temat ”Förr och nu” har vi funderat kring hur det var för ca hundra år sedan. Vi har kikat på skolan, 
kring flygplan och i veckan kommer vi fundera över lekar och leksaker. I och med detta kommer vi på torsdag ha 
leksaksdag. Om er Blåval vill får hen på torsdag ta med sig en leksak. Den ska rymmas i väskan. Inga batterier eller 
ljud. Sänd inte med någon leksak som är värd mycket pengar eller ömtålig. Vi kommer ha två lekstunder för dessa, 
efter musiken samt i slutet av dagen (i övrigt ligger de undanlagda i klassrummet), ej på fritids.  

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! 

   Ha det fint!/Sara & Isabelle
Viktiga datum: 

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

• v 8 sportlov

Förra veckan:  
Svenska: Vi har fortsatt öva på att forma bokstäver och skriva meningar.  

Idrott: Hopprep, landningar och kombatrullningar. Ja, att landa rätt är så viktigt! Vi har övat på att landa på fötter med 
balans. Vi har även övat combatrullningar som är ett sätt att landa utan att skada sig.   

Matematik: Vi har jobbat med strategier vid problemlösning. Vi övar även på att dela upp små tal och det känns mycket 
lätt för många:)  

Förr och nu: Vi har pratat om bröderna Wright och deras egenbygda flygplan. De lyckades flyga en liten bit 1903. Det är 
120 år sedan. En människa kan bli hundra år (vi har exempel på det i klassens släkter) och under de 120 åren som gått 
sedan de flög har det hänt mycket med flygplanen och ändå är det inte så lång tid.  
GOTD: Blåvalars nyfikenhet och efterfrågan tog oss ner i det djupaste djupa - Marianergraven och Challengerdjupet. 
Blåvalarna var mycket nyfikna och det väckte mycket intresse och lust att veta mer. En superrolig stund. Vi kikade på vilka 
djur som lever därnere i totalt mörker. Vi människor har så mycket att lära av och om dessa djur! Tänk att de kan lysa! Vi 
måste ha el för att våra lampor ska lysa. Vi berörde även Pangea och jordplattornas rörelse, pratade om hur berg skapas, 
världens högsta berg (8 848m) och jämförde dess höjd med Challengerdjupet (11 000 m). 

Uteskola: Den här gången var jag ensam och vi stannade hemma i klassrummet och jobbade. 


