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              Hej därhemma!                                   

Hoppas att ni alla har haft ett riktigt skönt 

jullov. Tack för den jättefina julklappen som 

var till stor glädje! Nu är det dags att starta 

igen med nya friska tag. 

 

Vi börjar att  arbeta med temat ”Tiden ”och 

pratar om årstider, månader, veckor, dagar 

och klockan. Fråga gärna ditt barn vad 

klockan är när det är dags för olika 

aktiviteter. Barnen kommer att arbeta med 

både analog och digital klocka. Gå gärna in 

på Ipad eller dator och träna på Zcooly 

”Klockgården”. Varje barn har sin egen 

inloggning. Jag skickar ut olika uppdrag 

som barnen kan arbeta med om de vill. 

Träning på analog och digital klocka finns 

även på www.elevspel.se Vi lär oss också 

hur almanackan fungerar.  

På musiken sjunger vi om olika årstider, 

månader och veckodagar. På bilden blir det 

att skapa olika uppgifter som handlar om 

året. 

På engelskan är det dags att träna på att 

fråga varandra vad klockan är, vilken dag är 

det, och att träna månadernas namn samt 

vad årstiderna heter på engelska.  

  

I NO är det dags att börja med temat 

”Vintern”. Det blir att lära sig om väder och 

läsa av temperaturen varje dag under en 

längre tid. Vi kommer också att studera vad 

som händer ute i naturen. 

I svenska är det dags för en ”läsintensiv 

”period från vecka 3 fram till fredag vecka 

5. Barnen väljer själva en bok och läser en 

stund i skolan varje dag.Syftet med detta är 

att öka läshastigheten samt att träna 

läsförståelsen. Samtala gärna om texten och 

ställ frågor på vad texten handlar om. Efter 

varje bok som barnen har läst ut skriver de 

en recension om vad boken handlar om och 

berättar sedan för gruppen. De barn som vill 

kan gärna välja en bok hemifrån.  

 

Har du något du vill diskutera angående ditt 

barn är du alltid varmt välkommen att komma 

in på eftermiddagen. Ring gärna till skolan så 

bokar vi en tid. 

Hälsningar 

från Suzanne, Margareta och 
Agnetha 
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