
Vecka 13 
Hallå alla stora Tigrar! 

Här kommer lite planering för nästa vecka.  
Vecka 13 
🧮  Matematik: geometri, sammanfattning av kapitlet.  
Prov enligt Skolverkets bedömningsmaterial. 
✏ 📔  Svenska/SO: Vi lär samt skriver på dator om medeltidens Sverige och 
om Gustav Vasa.  
Vi använder delar av en keynote samt olika historiska böcker till detta arbete. Detta 
länkas ej, dock kan man skriva av från det vi författar vid ev sjukdom el så. 
Under vecka 11 gick vi mot slottet och jag berättade om grunden till namnet 
Gripsholm: Bo Jonsson Grip, den borg som han lätt uppföra på udden på 1300-talet 
samt även kort om runstenen som finns utanför slottsbron. 
Förra veckan började vi vår tidsresa genom att vi fantiserade oss till brunnen, föll och 
hamnade i medeltiden… Vi arbetar med detta under v 13, tar sedan en paus till efter 
påsk och fortsätter då. 
I Läsresan utför vi en liten koll utifrån de kapitel vi arbetat med: ordförståelse, 
stavning grammatik, skriva.  
Småslöjd: inför påsk ska vi träna på att sy lite vårfina dukar.  
📝 Läxor 
27/3 - 31/3 Skriv: Stencil, ”Min månad”. 
27/3 - 3/4 Matematik: stencil (fel datum på stencil). Problemlösning. 
Läs: läsning av egen bok eller lånad från skolan. Läsprotokoll: läs minst 10 min, fyra 
ggr i veckan, fyll i.  

Hälsningar från fritids: 
Påsklov: 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 anmälningsdag: 27 mars. 
Mer information om verksamheten på lovet hittar ni här när det närmar sig: https://
gripsholmsskolan.se/lovfritids/ 

Framförhållning: tisdag 4/4 kommer vi att få besök av det fd hockeyproffset och 
Mariefredskillen Mikael Samuelsson som berättar lite om vem han är, inspirera och 
uppmuntra goda egenskaper/ beteenden bland annat då han idag arbetar med just 
det för att utveckla nya spelare.  
Vi ser fram emot hans lärdomar och besök!  

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

Önskar er en fin och skön helg!     /Eleonor och Ullis 
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Vecka 13     🐯 Årskurs 2 Tigrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Matematik 
🧮 	
Favorit	
matematik	
S	150-153	
Cirkeldiagram

Samling 
Matematik 

🧮 	
Favorit	
matematik	
Forts	t	o	m	s	
153

Samling 

Buss	till	
Strängnäs		
8.45

Samling 
Matematik 

🧮 	
Favorit	

matematik	s	
156-157	
Sallys	

hinderbana,	
	gör	klart

Samling 
Matematik 

🧮 	

Prov	

RAST  9.00-9.30

Svenska📝  

Läsresan	
S	66-67	

Ny	läxa

Småslöjd 
✂ 🪡 	
Sy	

Vårfina	dukar

SkolBio  

”Lilly och 
Morris”

Svenska/
SO  

Planering	
inför	

utv.samtal	

Lek med  
leoparder

SO		

Sverige	och	
Gustav	Vasa		
500	år	

Lunch

NO/SO 

Min	plats	i	solsystemet	

Min	adress	
(Stencil)

Musik 

Linus

Matematik 
🧮 	
Favorit	
matematik	
S	154-155	
Vad	har	jag	
lärt	mig?

SO		

Sverige	och	
Gustav	Vasa		
500	år	

Idrott inne 
👟  

Harry	Potter-
kull

Aktivitet	med	
Ullis

Idrott ute 
Lek	eller	
promenad

Högläs Aktivitet	med	
Ullis

Avslut 13.30

Medtag	frukt	
Läxa	in	

Medtag	frukt	
Läxa	ut	

Ma	&	läs-läxa	
in

Medtag	frukt	
🍏 		
EJ	

idrottsombyte

Medtag	frukt	
🍎

Medtag	frukt	
Idrottsombyte
🍐 	Sv	läxa	in

http://ubiikki.fi/avaruus_sve/app/



