
 

februari 2021 
 

mån 1 Skogen                                  v.5 

tis 2 Skogen 

ons 3 100 dagar i skolan-aktiviteter 

tors 4 Idrott + läxa in 

fre 5 Ny läxa 

lör 6  

sön 7  

mån 8 Skogen                                  v.6 

tis 9 Skogen 

ons 10  

tors 11 Idrott + läxa in 

fre 12 Ny läxa (till 25/1) 

lör 13  

sön 14  

mån 15 SPORTLOV                         v.7 

tis 16 SPORTLOV 

ons 17 SPORTLOV 

tors 18 SPORTLOV 

fre 19 SPORTLOV 

lör 20  

sön 21  

mån 22 Skogen                                  v.8 

tis 23 Skogen 

ons 24  

tors 25 Idrott + läxa in 

fre 26 Ny läxa 

lör 27  

sön 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej där hemma!  

Årets första månad har passerat och 

sportlovet är i antågande. Vi har haft stort 

fokus på samarbets- och gruppstärkande 

övningar första tiden. Barnen har också fått 

sina nya matteböcker där vi arbetat med 

talen upp till 20 samt börjat lära oss mer 

om klockans hel och halv timme. Barnen 

har fått bygga ihop egna klockor som vi 

använt för att befästa klockan lite bättre – 

kul är det! Vi har också börjat leka lekar på 

engelska ett kort pass varje vecka, så roligt 

att barnen redan kan många ord och fraser.  

 

Vi har även börjat utforska och lära oss 

mer om årstiden vinter – hur känns det ute 

just nu? Vilka månader ingår i årstiden 

vinter och vad kännetecknar vintern? Se 

barnens fina bilder nedan av när de fångar 

snöflingor på tungan!  

 

Februari 

Matte: vi kommer bland annat fortsätta 

arbeta med klockan samt mer med 

problemlösning.  

Svenska: vi fortsätter bland annat med 

veckans bokstav, att skriva egna sagor 

utifrån modellen sagomattan samt att läs-

träna varje dag.  

NO: vi kommer fortsätta med tema vinter 

och bland annat lära oss mer om 

vinterfåglar.  

SO: vi kommer fördjupa oss lite mer i 

livsfrågor som kamratskap och relationer.  

 

Den 3/2 firar vi 100 skoldagar i ettan med 

lite olika ämnesövergripande aktiviteter. 

 

 
 

Vänliga hälsningar  

Cecilia och Carina 
 


