
Vecka 14 
Hej igen! 

Påsken närmar sig med stormsteg!  
Här kommer lite planering för nästa vecka som avslutas efter Chicken race på 
Skärtorsdagen då ni kan gärna får komma och heja om ni vill! Barnen slutar alltså i 
skolan direkt efter målgång.  
  
På tisdag får vi besök av fd hockeyproffset och Mariefredskillen Mikael Samuelsson 
som berättar lite om vem han är, inspirerar och uppmuntrar 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!  

Vecka 14 
🧮  Matematik: spel 
NO: Vi avslutar rymdtemat med ett litet prov baserat på Skolverkets riktlinjer, dvs 
jordens solens och månens förhållande till varandra. Eleverna ska kunna förklara eller 
rita vad ett dygn, en månad, ett år och årstiderna är.  
✏ 📔  Svenska/SO: Vi förbereder och planerar inför utvecklingssamtal.  
SO Påsk: vi repeterar och lär om den kristna påsken samt andra traditioner som hör 
högtiden till (t ex påskharen, påskägg, påskmat).  
Fakta om påsken  
* från Kamratposten 
* Roliga fakta om påsken (NE) 
* Film: varför firar vi påsk? 
* Svenska kyrkan: påsken 
Småslöjd: vi tränar på att sy lite vårfina dukar.  
Påskmys: tillsammans med Leoparderna påskmyser vi lite med lättsamt pyssel och 
vikande/ origami.  
📝 Läxor 
3/4- 17/4 Skriv: Stencil, ”Påskhäxor”. 
3/3 - 17/4 Matematik: stencil. Taluppfattning, addition och subtraktion.  
Läs: Påsklovsbingo istället för läsprotokoll om man vill! Läsning av egen bok eller 
lånad från skolan. Läsprotokoll: läs minst 10 min, fyra ggr i veckan, fyll i.  

Utvecklingssamtal: efter påsk påbörjar vi utvecklingssamtalen! Tider finns på 
Schoolsoft att boka. Väl mött! 

Vi tillönskar er en riktigt skön helg och hoppas på snar vårvärme, 
      

Eleonor och Ullis 

https://www.ne.se/play/filmnavet/program/ham1163?fromSearch=true
https://www.kpwebben.se/allt-om-pasken/
https://www.ne.se/info/aktuellt/privat/roliga-fakta-om-pasken/
https://www.youtube.com/watch?v=nTgpoLP5DGE
https://www.youtube.com/watch?v=s7Y-ycuyP7E
https://www.oppetklassrum.se/wp-content/uploads/2017/03/Lasbingo_Pask.pdf


Vecka 14     🐯 Årskurs 2 Tigrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Matematik 
🧮 	
Favorit	
matematik	
Add	och	
subtraktion,	
uppställning	
S	158-161

Samling 
Matematik 

🧮 	
Favorit	
matematik	
Forts		
S	161

Samling 
Matematik 

🧮 	

Matematikspel	

Skär 
torsdag 

Samling 

Påsk 
samling 
Kyrkan 

9.00

Lång 
fredag

RAST  9.00-9.30

SO📝  

Påsk		
Se	länkar	i	
brevet	

Ny	läxa

Före 
läsning 

Mikael 
Samuels 

son

NO  
Rymden 
Avslut 

Prov	

Vårfilm

Glad 
Påsk 

🌱  
🐣

Lunch

Påskmys med leopard 
erna 

Musik 

Linus

Svenska/
SO  

Planering	
inför	

utv.samtal	

Chicken 
race! 
🐣  

Start 
12.10

Sy	vårduk	
Aktivitet	med	

Ullis
Idrott ute 
Löpning

Avslut	efter	
målgång!

Avslut 13.30

Medtag	frukt	
Läxa	in	

Medtag	frukt	
Läxa	ut	

Ma	&	läs-läxa	
in

Medtag	frukt	
🍏 		

idrottsombyte

Medtag	frukt	
Idrottsombyte	

🍎

https://www.ne.se/play/filmnavet/program/em1053?fromSearch=true

