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Hej 

Då är vi redan inne i majmånad. Majmånad 

bjuder på lite blandat väder, morgonen är 

kylig och mitt på dagen är det riktigt 

varmt. Det är bra om barnen har en 

vattenflaska med sig för att dricka ur på 

rasten men även på fritids. 

 

I svenskan har vi snart jobbat klart med 

alla bokstäverna. Vi har börjat skriva 

egna sagor vilket barnen tycker är jätte 

roligt. På mornarna har vi börjat med tyst 

läsning. Det innebär att man smyger in 

och tar sin bok och sitter i lugn och ro 

och läser. En härlig start på dagen. 

 

I matten har vi börjat jobba med talen 

upp till 100, ental och tiotal. Nu i slutet 

blir det mycket repetition av vad vi 

jobbat med under året. 

 

I tekniken undersöker vi om föremål är 

magnetiska, om de flyter eller sjunker. 

Det är jätte spännande och vi 

dokumenterar allt i vår teknikbok. 

 

I No tittar vi på vad som händer i naturen 

nu på våren. Vi studerar träden, 

blommorna, insekter och grodor. Vi målar 

och läser och tittar på film.  

Nästa vecka kommer vi att börja med 

tema ”Havet”. Vi kommer avsluta med en 

skolresa till Havetshus i Lysekil i juni. 

 

Den 4/5 åker vi till Jennylund och provar 

på friidrott. Se separat mail från Johan 

Elving. 

 

 

Hälsningar Suzanne, Therece och Gisela 

  
 

 

 

 


