
 

Januari och februari 2020 
 

 

 

Hej på er! 

Hoppas ni har haft en härlig ledighet 

och fått vara med nära och kära. 

 

Vi kommer att starta terminen med att 

arbeta med året, dagar, månader 

och årstider. Vi kommer även att prata 

om våra vanligaste vinterfåglar. Vi 

kommer att jobba med teknik och 

bygga efter och   rita  ritningar.  

 I svenskan fortsätter vi med vårt 

bokstavsarbete och med läsläxan 

varje vecka. Vi kommer även att 

lägga in en matteläxa per vecka. 

Denna lämnas in på tisdagar och ny 

delas ut på onsdagar. I matten 

fortsätter vi bl a med Favorit 

matematik 1A fram till sportlovet, för 

att därefter ta oss an 1B.  

 

 

 

Vi får hoppas på lite snö och kallt så vi 

kan få åka pulka och skidor och kunna 

ha ett vintertema ute.  

 

Hälsningar Lena, Dejan och Margareta 

lör 1  

sön 2  

mån 3                                            v.6 

tis 4 idrott 

ons 5 Skogen röd gr. Ny läxa ut. 

tors 6  

fre 7 Skogen blå gr. 

lör 8  

sön 9  

mån 10 Sportlov                           v..7                          

tis 11 Sportlov 

ons 12 Sportlov 

tors 13 Sportlov 

fre 14 Sportlov 

lör 15  

sön 16  

mån 17                                            v.8 

tis 18 Idrott 

ons 19 Skogen röd gr. Ny läxa ut. 

tors 20  

fre 21 Skogen blå gr. 

lör 22  

sön 23  

mån 24                                        v.9 

tis 25 Idrott 

ons 26 Skogen röd gr. Ny läxa ut. 

tors 27  

fre 28 Skogen blå gr. 

lör 29  

mån 13 studiedag                              v.3                       

 tis 14 idrott 

ons 15 Skogen röd gr.  .Ny läxa ut 

tors 16  

fre 17 Skogen blå gr.  

lör 18  

sön 19  

mån 20                                              v.4 

tis 21 Idrott 

ons 22 Skogen röd gr. Ny läxa ut. 

tors 23  

fre 24 Skogen blå gr. 

lör 25  

sön 26  

mån 27                                            v.5 

tis 28 Idrott 

ons 29 Skogen röd gr. Ny läxa ut 

tors 30  

fre 31 Skogen blå gr. 
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