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Hej! Vintern verkar ha kommit av sig lite, vi som väntar på snön… 

Under förra veckan startade vi upp arbete med att lära känna siffrorna 0-

9 lite bättre. Nollan stod först på tur och han presenterades via en saga 

”Sagan om lilla nollan och alla dom andra” av Inger och Lasse Sandberg. 

I sagan får vi höra om lilla nollan som inte är någon att räkna med enligt 

de andra siffrorna, men till slut är det han som blir hjälten och att trollet i 

boken kan räkna från 0-1000000000. Det är en bra bok på många sätt då 

den bl. a berör såväl kamratskap, känslor som matematik. Vi jobbar 

vidare med siffrorna i vårt sifferhäfte och även konkret med sifferpåsar, 

”Vi tänker siffror” den här veckan som kommer. Nollan trillade från ett 

moln och vi tänker ta reda på vad ett moln är och tar hjälp av ett 

arbetsmaterial som heter År efter år med Snilleblixtarna. 

Idrotten består av en hinderbana på måndag, så att vi får träna våra muskler och kondition. 

Simskolan fick en omtumlande dag förra veckan. Barnen har skapat många uppskattningar och 

uppmuntringar till pojken som skadade sig. Ann-Charlotte var hem till honom i fredag med en liten bok 

som klassen gjort och en liten kram nalle. Han hälsar och tackar och han kommer till skolan på måndag. 

Simläraren Kenneth kommer att berätta om säkerhet i badhuset på tisdag. 

Äventyrspedagogik har Solarna tillsammans med Sofia på tisdag. Då arbetar Månarna med 

kretsloppet och Snilleblixtarna,” År efter år”, tillsammans med Ann-Charlotte. 

Skogen går vi till på onsdag, undra om vi får något nytt uppdrag det är dags nu tycker vi… 

Matematik arbetar vi med på torsdag och siffran ett står på tur. Vi funderar även på när man använder 

en eller ett framför något…Dessutom leker vi en hel del den dagen. 

Biblioteket och musikleken besöker vi på fredag, samt arbetar med matematik och ”Vi tänker siffror”. 

 

 

 

 

 

 

Hälsningar 

Tove & Ann-Charlotte 

MÅNDAG: Idrott – Ta med ombyte och handduk 

TISDAG: Simskola, Äventyr - Solar, Månar - Snilleblixtar 

ONSDAG: Skogen – kläder efter väder 

TORSDAG: Matematik, lek 

FREDAG: Bibliotek, Musiklek, Matematik 

 


