
Blåvalar v 13 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 
9.00

Svenska 

läsgrupper, 
kapitel 24 

Svenska 

läsa mellan 
raderna,  

hela meningar

Matematik 

32. Vad har jag 
lärt mig?

Matematik  

kartläggning 
matematik

SO 

samarbete

9.00 
9.30

ombyte RAST ombyte RAST RAST

Idrott 
inne 

lek 

Idrott 
inne 

motorik: hopprep
9.30 
10.00

Matematik 

Fiska,  
mattespel

NO 

bondgården

Svenska 

skriva,  
egen läsning

10.00 
10.15 ombyte ombyte

10.25 
11.45 LUNCH + RAST

11.45 
12.30

högläsning 

Matematik 

31. Vi tränar

Uteskola 

vi går till 
blåbärsskogen 

  

+en frukt är 
välkommen med 

till skogen

högläsning 

NO  

bondgården

högläsning 

Engelska 

pets

högläsning  

Matematik 

vi tränar 
taluppfattningen 
med ”Fiska-kort” 

Göra klart 

fixa i lådan, göra 
klart saker från 

veckan

12.45 
13.30

Bild 

vårtecken 

Svenska 

läslista,  
mellan raderna, 

egen läsning 

Uteskola 

vi har utelektion 
på gården

måndag tisdag onsdag torsdag fredag

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• idrottskläder 
inklusive skor 
och handduk 

• matematik: 
papper



Vecka 13 med Blåvalar 🐳


Hej Blåvalsfamiljer!!  
Jag tror inte att ni förstår hur fantastiskt skickliga våra Blåvalar är! Ni ska se dem räkna med små tal, de är 
supersnabba! Ni ska se deras texter där de gör fyra jämförelser mellan förr och nu! Ni ska se deras glädje när 
de skriver hela, snygga meningar med stor bokstav, punkt och mellanrum mellan orden! De är helt 
fantastiska!!!  

Nästa vecka:  

Hälsning från fritids 
Påsklovet närmar sig och vi behöver veta om ditt barn är i behov av omsorg. Anmäl er här: https://
forms.gle/PVfmxFyHTBzSfL4E9. Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. Sista anmälningsdagen är 
måndagen den 27 mars. 
Mer information om verksamheten på lovet hittar ni här när det närmar sig: https://gripsholmsskolan.se/
lovfritids/ 

  Vi hörs snart!/Sara & Isabelle

Viktiga datum: 

• v 15  påsklov 
• v 17-19 utvecklingssamtal

Förra veckan:  
Svenska: Vi har skrivit många, många meningar. Vi har både lyssnat på och funderat kring berättelser men även läst var 
och en själv. Vi har gjort mindmaps över vad vi vet om bondgården - de skrev jättemånga ord:)  

Teater: Vi fick se på en teater och vi har även ritdokumenterat om upplevelsen. Teatern handlade om att fokusera och inte  
bara drömma sig bort men ändå drömma och fantisera! 
Matematik: Vi fortsätter öva på att subtrahera med tiotalsövergång, t ex  13-6 = 13-3-3 = 10-3 = 7. Vi övar även mycket 
huvudräkning med Fiska-materialet. Mattespel med subtraktion hann vi även med! 

Idrott: Nu hoppar alla hopprep och de kan även hoppa in i ett långhopprep!! Den här veckan var det 5 stycken inne i repet 
på samma gång. När vi tar en halvklass i repet så klarar vi ett hopp tillsammans:)  
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