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SO/NO

På So lektionen har vi pratat om teorin 
om hur människan i olika steg 
utvecklats från aporna.

På No lektionen började vi planera en 
berättelse om en rymdfärd. Vi fick göra 
en tankekarta och planera vilka som 
skulle åka på resan, var och varför vi 
skulle resa ut i rymden. Vad vi 
behövde för resan och hur vi skulle 
träna inför resan. Allt med inspiration 
från den film vi såg förra veckan om 
hur man tränar inför rymdresor. Vi 
målade sedan en bild av hur vår 
rymdraket såg ut samt gav den ett 
namn.

SV
  
Vi har skrivit andra kapitlet i vår 
berättelse om den magiska dörren. 
Kapitlet skulle handla om att vi en dag 
hittade ett brev under den magiska 
dörren. Brevet är ett rop på hjälp. Vem 
är brevet från? Vad finns det för 
magiska värld bakom den låsta dörren? 
Hur ska vi lyckas hjälpa den som 
skrivit brevet? 

MA

Vi har arbetat med addition i talområdet 
upp till 1000. Vi har repeterat 
multiplikationstabellsångerna och 
arbetat med 8:ans gångertabell.

Musik /idrott

Simning- vi tränade simteknik samt att 
flyta på rygg.

Musik- vi tränade på sångerna inför FN 
dagen nästa vecka.

Händer nästa vecka…

måndag: idrott. Bibliotek. Lämna in läs och 
skrivläxa.

tisdag: Endast läsläxan skickas hem. Lämnas 
tillbaka måndag efter lovet.

 FN- dagen. Sångsamling i gympasalen.

onsdag: läxhjälp

torsdag: 

fredag: idrott

Övrigt:

Amanda från banken var här i måndags. Vi redovisade vår läxa och fick göra en praktisk 
övning. Barnen delades in i grupper och fick bilder på saker, te x en liter mjölk, ett liftkort och 
en bil. De skulle sedan placera ut dessa på en kostnadsstege, från billigast till dyrast. De fick 
sedan diskutera vad de trodde att de olika sakerna kostade. en jätterolig och nyttig övning!

Det gick jättebra att cykla till och från simhallen idag. Alla visade varandra hänsyn och följde 
reglerna perfekt. 

Barnen har denna veckan fått inloggning till ”vårt klassrum” i showbie. Vi kommer att 
använda showbie för att spara berättelser som vi skriver på ipaden t.ex magiska dörren. Så 
att vi sedan kan hämta hem våra berättelser på vilken iPad som helst och fortsätta skriva.




