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ons 1 Lovdag  

tors 2 
Läsintensiv period .Läs ca 15-20 min per 

dag   

fre 3 Lämna in matteläxan/läs och skrivläxan 

lör 4  

sön 5  

mån 6 

Läsintensiv period. Läs ca 15-20 min per 

dag/Skrivläxa 

Matteläxan delas ut                                                  

                                                             v.19 

tis 7  

ons 8 Idrott 

tors 9 Slöjd 

fre 10 
Matteläxan och ”Läs och 

skrivläxan”lämnas in. 

lör 11  

sön 12  

mån 13 
Ny läsläxa ”Läs mellan raderna” /Skrivläxa                                            

Matteläxa delas ut                                v.20                       

tis 14 
Friidrott.i Bohus.Tag med jympakläder 

och skor . 

ons 15 Idrott  

tors 16 Slöjd 

fre 17 
Matteläxan och Läs och skrivläxan lämnas 

in 

lör 18  

sön 19  

mån 20 

”Läs mellan raderna”/Skrivläxa                                               

Matteläxa delas ut                                                   

                                                           v.21 

tis 21  

ons 22 Idrott 

tors 23 Slöjd 

fre 24 
Matteläxan och /Läs och skrivläxan lämnas 

in 

lör 25  

sön 26  

mån 27 
Inga läxor!                                             
                                                            v.22 

tis 28  

ons 29  

tors 30 Lovdag  

fre 31 Lovdag 

       Hej därhemma!       Årskurs 2                          

Hoppas att ni alla njuter av att våren är här! 

Vår ”påskutflykt” var mycket lyckad och vi 

njöt av alla underbara vårtecken. Vi hann även 

med en härlig fika samt att koka korv på 

trangiakök. 

I klassrummet har vi har planterat rosenbönor 

för att följa utvecklingen från frö till färdig 

växt. 

I musiken kommer vi att spela upp musikalen 

”Låt dem leva” för fsk-3. Genom 

undervisningen i ämnet musik i årskurs 2 har 

eleverna utvecklat sin förmåga att: spela och 

sjunga i olika musikaliska former och genrer, 

skapa musik samt gestalta och kommunicera 

egna musikaliska tankar och idéer. 

Vi fortsätter att arbeta med vår storyline 

”Djurparken”. Vi har byggt en djurpark och 

använt olika material. Barnen har prövat på att 

tova ull och nu gör vi den sista finslipningen 

på parken med att bygga ”häng” för djuren. 

Genom undervisningen i ämnet slöjd i år 2 har 

eleverna utvecklat sin förmåga att formge och 

framställa föremål i olika material med hjälp 

av lämpliga redskap, verktyg och 

hantverkstekniker.  

I svenska har vi skrivit fina djursagor och 

tränat på hur en berättelse är uppbyggd med 

början, mitten och slut. Vi har arbetat med att 

vara noga med skiljetecken i våra sagor. Vi ser 

fram emot att visa upp allt arbete med 

”Djurparken” på vårsalongen den 4 juni 

kl.16.00-18.00.Varmt välkomna! 

Vi har även detta året köpt in ”Zcooly play ” 

som är pedagogiska spel i matematik på Ipad 

eller dator. Jag skickar ut uppdrag till varje 

elev, sedan kan jag följa vilka spel som har 

eleverna har tränat på. Varje barn har en egen 

kod för att logga in på Ipad eller dator så att de 

som önskar kan träna mattespelen hemma .    

        Vårhälsningar från Suzanne o Agnetha  
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