
Blåvalar v 9 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

egen läsning 
forma bokstäver 

Svenska 

vi skriver 
meningar

Matematik 

20. Vi övar

Matematik  

vi räknar med tre 
termer i Skolplus

SO 

trivsam skola

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

hopprep 

Idrott 
inne 

motorikövningar: 
landning

9.30 
10.00

Matematik 

18.  
Problemlösning

Musik  

med Linus

Svenska 

vi läser mellan 
radrna samt 

 slår meningar
10.00 
10.15 ombyte ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Matematik 
17. 

Tiotalsövergång 
på tallinjen

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

Engelska  

bodyparts

högläsning 

SO 

leksaker, fritid

högläsning  

Matematik 

vi tränar 
taluppfattningen 
med ”Fiska-kort” 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

12.45 
13.30

Bild 

vi målar 
sportlovsminnen 

Svenska 

ASL: skriva 
meningar 

Uteskola 

vi har utelektion 
på gården

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk  

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• matematik: 
träna ruta 
sidan 83



Vecka 9 med Blåvalar 🐳

Hej Blåvalsfamiljer!!  
Hoppas att ni har haft ett fint skollov! Blåvalarna har lovat mig att vila från skolan, de fick absolut inte läsa, räkna 
saker, skriva, rita, klippa eller något annat som har med skolan att göra. Vi ska höra hur bra det gick… för det är ju 
omöjligt då vi i skolan övar på saker som är livet och som vi gör nästan dagligen:)  
 

Nästa vecka:  
Inga konstigheter, en rätt vanlig vecka:)  

   Ha det fint!/Sara & Isabelle

Viktiga datum: 

• 13/3 planeringsdag 
• 23/3 teater i idrottssalen 
• v 15  påsklov

Förra veckan:  
Svenska: Vi har fortsatt öva på att forma bokstäver och skriva meningar. I par skrev de räkneberättelser på datorn samt 
ritade till. De blev mycket fina och sitter uppe i klassrummet.  

Idrott: Vi har testat Halli hallå som är en lek från förr. Det gick riktigt bra!  

Vårt viktiga arbete kring hopprep, landningar och kombatrullningar fortsatte.    

Matematik: Vi har övat tiotalsövergångar och då hjälper de att kunna dela upp små tal! Det är precis som att de fuskar:)  

7+3+5= 10 + 5 = 15  Ja, det gäller att hitta genvägen! Vi har även övat på klockan, den här gången i Skolplus på datorn.  

Förr och nu: Vi har tittat på Barnen i Bullerbyn och jämfört vad de hade för leksaker samt vad de gjorde efter skolan. Vi 
hittade dockor och någon bok. Annars lekte de ute i naturen mycket. Det var även helt självklart att de hjälpte till med att 
så och skörda.  


