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Hej på er därhemma! 

Nu när solen sticker fram mellan molnen så värmer den 

ordentligt!  

Vi hoppas att vädret håller i sig, för imorgon är det 

dags för traditionellt valborgsmässofirande. Vi 

kommer gå bort till skolgården utanför matsalen och 

kommer där både få se en liten brasa och flaggan 

hissas. Sedan kommer vi lyssna på vårtal av rektor 

Rosa och sjunga sånger tillsammans för att hälsa våren 

välkommen. 

I matten är kapitlet nu avklarat och barnen kommer nu i veckan få göra 

diagnosen. Kapitlet har bland annat handlat om att storleksordna tal upp till 20, 

addition mellan 10-20, att mäta i meter och centimeter och att måla halva delen 

av geometriska objekt. 

I svenskan fortsätter vi att läsa mycket och arbetar vidare med våra arbetskort 

och arbetsscheman.  

Vi vill att alla ”Lust att läsa lappar” och låneböcker kommer tillbaka, då alla 

låneböcker nu måste lämnas tillbaka. 

I so/no fortsätter vi prata om knoppisarna. Fråga gärna barnen vilka Eka 

papiljott, Långe Boke och Tvillingarna Lönn är. Vi har också tittat på vanliga 

vårblommor och tittat lite extra på blåsippan. 

På musiken fortsatte vi spela ukulele, och barnen fick även prova på att spela 

klangspel, som liknar en xylofon. Vi pratade även om skillnaden mellan starka och 

höga toner och svaga och låga toner. Vi har också övat vårsånger inför valborg.  

I idrotten inne har båda klasserna nu lekt en James Bond-inspirerad lek som 

heter Golden Eye som kräver samarbetsförmåga och en förmåga att visa hänsyn, 

samt förstå och efterleva regler. Denna veckan inledde 1b med 

redskapsgymnastik och enkla styrkeövningar, något som 1a kommer göra nästa 

vecka. På uteidrotten har 1b även börjat med sina tält av tre slanor surrade till 



en trefot med en presenning runt, och på torsdag är 

det dags för 1a. De blir verkligen stolta över sina fina 

tält. 

Vi hoppas därför på en fin torsdag!  

 

Kom ihåg! 

 Lämna tillbaka låneböcker och ”Lust att läsa lappar” så fort som möjligt! 

 Matteläxa till fredag. 

 Uteidrott för 1a nu på torsdag. Kläder efter väder! 

 Inneidrott för 1a på måndag v.19. 

 Uteidrott för 1b på torsdag v.19. 

 


