
Vecka 12 
Hej hej! 

Vi har arbetat med geometri samt tränat på att läsa och förstå instruktioner. 
Jag instruerar i vanliga fall alla arbetsuppgifter i matematik och svenska-böckerna i 
helklass (samt ytterligare för de som behöver). Nu börjar de bli så stora att det är dags 
att träna på/ klara detta mer individuellt. Naturligtvis hjälper jag och Ullis till vid 
behov.  
Vecka 12 
🏊 💦 På måndag är det vårdagjämning och simning för Lejonen. 
Tis 21/3 Rocka sockorna 
🧮  Matematik: geometri, volym. 
✏ 📔  Svenska: Läsresan, forts kap 13: instruerande text, ”Fixa steg för steg”.  
Vi läser, övar på alfabetisk ordning, planerar och skriver egen instruerande text. Inom 
kort tar vi en paus i Läsresan. 
SO och NO: Temat kring Sveriges historia/ Gustav Vasa 500 år har förskjutits till 
nu. Vi har fortsatt tema Rymden (NO). Därifrån går vi vidare till lättare lärande om 
antiken (våra stjärnbilder är hämtade därifrån), fortsätter till demokrati (begreppet 
startade i antikens Grekland) och landar i vårt moderna samhälle samt hur det kan se 
ut i olika delar av världen (demokrati, diktatur osv).  
Lite fakta att ta ifrån:  Antiken      Grekisk mytologi 
Nu drar vi igång arbetet med Sverige 500 år där vi ger oss ut på en tidsresa med start 
med lekar man lekte förr. Vi arbetar ett par veckor, ta en paus för utvsamtal samt påsk 
och därefter fortsätter vi efter påsk. 
📝 Läxor 
20/3 - 24/3 Skriv: Stencil, grammatik- alfabetisk ordning, 
20/3 - 27/3 Matematik: stencil, samlad problemlösning 
Läs: läsning av egen bok eller lånad från skolan. Läsprotokoll: läs minst 10 min, fyra 
ggr i veckan, fyll i.  

Framförhållning:  
Hälsningar 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/ 
Utvecklingssamtal: efter påsk påbörjar vi utvecklingssamtalen som även denna 
gång är delvis elevledda. 

Hoppas ni får en trevlig helg allesammans!      
Eleonor och Ullis 

https://www.svenskadownforeningen.se/rocka-sockorna/
https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/atens-demokrati
https://www.ungafakta.se/lattlast/grekiskmytologi/
https://forms.gle/PVfmxFyHTBzSfL4E9
https://gripsholmsskolan.se/lovfritids/
https://gripsholmsskolan.se/lovfritids/


Vecka 12     🐯 Årskurs 2 Tigrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Simning  
lejon 

Matematik 
🧮 	

Problemlösning

Samling 
Matematik 

🧮 	
Rektangel,	
rätblock	etc	
S	142-145

Samling 
Matematik 

🧮 	
Forts		

Geometriska	
objekt	

S	142-145

Samling 
Matematik 

🧮 	
Volym:	l,	dl	
S	146-149

Samling 
Matematik 

🧮 	
Forts	
	Volym		

S	146-149

RAST  9.00-9.30

Svenska📝  

Fri	skrivning	

Exempel	

Ny	läxa	

Svenska📝  
Läsresan		
Läsning	s	
169-177		
Arbetsbok	s	

83	
Alfabetisk	
ordning

Svenska📝  
Läsresan		
Läsning	s	
169-177		
Arbetsbok	
Planera		
S	84

Svenska 
Läsning	
s169-177	
Arbetsbok	s	
85		Skriv	
instruerande	
text		

Lek med  
leoparder

SO		

Sverige	och	
Gustav	Vasa		
500	år	

Lunch

NO/SO 

Från	stjärnbilder	till:		
Antiken,		

Film:	demokrati		

(Musik 
inställd: linus 

bortrest) 
SO 
Gammel	
dags	lekar	
Inne	och	ute

Engelska 
🇬🇧  

Space	song	
Wordgame	
Stencil	

Bild 
🖍  

Måla	med	
pastellkritor

Idrott inne 
👟  

Samarbets	
lekar

Forts
Aktivitet	med	

Ullis
Idrott inne 

Skattjakts
tagen

13.00	Teater	
”Häst	

borttagningen”	

Aktivitet	med	
Ullis

Avslut 13.30

Medtag	frukt	
Läxa	in	

Medtag	frukt	
Läxa	ut	

Ma	&	läs-läxa	
in

Medtag	frukt	
🍏 	

Idrottsombyte

Medtag	frukt	
🍎

Medtag	frukt	
Idrottsombyte
🍐 	Sv	läxa	in

https://www.skolmagi.nu/produkt/100-kort-med-blandade-skrivuppgifter-arskurs-1-3/
https://urplay.se/program/202385-sa-funkar-sverige-demokrati
https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/space
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouring-space.pdf
https://lekarkivet.se/lekar.php?id=248



