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Hej 

Då var vi snart inne i maj månad. Vi går 

förhoppnings vis mot varmare tider. 

Tiden går fort nu när vi räknar ner till 

sommarlovet. 

 

I matten har vi nu jobbat med uppställningar 

addition och subtraktion. Det är lite lurigt men 

vi använder pengar och klossar. Detta 

arbetsområde kommer att komma tillbaka i åk 

3. 

 

I svenskan jobbar vi med verb och skriver 

texter på Ipad och för hand. 

Läxorna kommer nu att handla om det nya 

temat om forntiden. Vi kommer läsa klart 

läseboken här i skolan.  

Nu är det äntligen dags för vårt nya tema om 

”Forntiden” /Istiden/Stenåldern/Bronsåldern och 

Järnåldern.  

Här arbetar vi tematiskt och får med flera ämnen. 

Kanske blir det t o m tal om lite stenålderskost?  

Vi arbetar med tidslinjen, läser faktatexter och 

beskriver och använder oss av innehållet. Barnen 

besvarar frågor på texten samt redovisar fakta för 

varandra.  

 Vi tittar på film   

 Vi läser böcker om forntiden  

 Vi arbetar praktiskt i bild och slöjd med 

skapande uppgifter. Barnen kommer att 

arbeta med olika material och tillverka 

föremål som tillhör tidsepoken.  

 Vi sjunger sånger om forntiden  

  Vi dramatiserar och spelar upp en pjäs   

All fakta som barnen skriver sparas i en egen 

”Forntidsbok”. 

Hälsningar Ellinore och Gisela 


