
   
1.klasse 

Uke 3: 13.1. – 17.1.2020 
 

 
100 SKOLEDAGER – vi teller og vi teller! Stjernebarna har gått 100 dager på skolen fredag 24. 

januar. Det skal feires med mange aktiviteter, oppgaver og spill, alt som har med tallet 100 å gjøre. 
En av leksene den uka kommer til å være å finne fram og ha med seg til skolen 100 ting av noe. Det 

kan være kongler, frø, pinner, papirlapper, … Her gjelder det å være kreativ😊 Tenkte det var lurt 
varsle dere i god tid.  

Ellers en veldig flott uke med båltur og det hele. Vi fryder oss over at alle er tilbake på plass😊 
 
HVA SKJER DENNE UKA: 

Dag Hva skjer: Lekser til: Læringsmål: 

Man Norsk x2: Ny bokstav Jj – en litt vrien 
lyd, som skrives på ulike måter (hj -gj 
-gi -gy). I første omgang lærer vi at 
symbolet Jj = j-lyd.  Alle får også en 
økt med barneskriving og lek. 
Matte: Vi jobber med sortering 
knyttet til begrepene form, farge, 
størrelse, antall, plass, mengde 
REGNBUEKORET – Brattås bh 
kommer kl. 12:00 for å øve med oss 
(se inf postmappa) 

UKELEKSER TIL FREDAG:  
Norsk: 
* Leselekse i rød 
leksemappe: Snakk om tekst 
og bilde – hva handler det 
om? Øv på «Les-selv»-
teksten mange nok ganger til 
det sitter. Når det 
lesetekniske er på plass, øv 
på å lese det som replikker i 
en samtale. Enkelte klarer å 
lese selvstendig «les 
sammen»-teksten, men for 
de fleste er det en tekst, som 
må leses sammen med en 
voksen. 
* Skrive/gjøreoppgaver i rød 
leksemappe: 2 ark   
 
Engelsk: Gå inn Quest 1-2 
https://www.lokus.no/1-

4/Quest-1-2.-Elev – trykk på 
«bruk» (blå knapp) og velg øya 
«My body». Sett av 10 min 
en dag (lov å gjøre mer så klart).  
 
Matematikk: 

Ark i blå leksemappe. 

 

 

 

Norsk: 
* Jeg kan navnet og lyden 
til bokstavene vi har 
gjennomgått så langt. 
* Jeg trekker sammen 
lyder og leser lydrette 
ord. 
* Jeg leser med flyt enkle 
tekster. 
* Jeg kjenner igjen 
ordene og kan lese: OG, 
JEG, VIL, SOM, ER, DET, 
DE, HER, DER. 
 
Matte:  
* Jeg kan nevne de tre 
typene former som fins 
og vet hva de er like i og 
hva de er ulike i. 
* Jeg kan sortere og vet 
at hva vi sorterer etter 
bestemmer hvor de ulike 
tingene skal. 
 

Engelsk: 

* Jeg kan navnet på flere 

kroppsdeler: head, arm, 

eye, leg, foot, … . 

*Jeg kan si: I have two 

eyes. I have … . 

Tirs Norsk, natur + kunst&hånd: Dyr om 
vinteren og mest om dyr som skifter 
pels. 
Skolebibliotek: Vi åpner for at de kan 
låne med seg hjem 1-2 bøker. 
FADDERNE (grønn gruppe) er med oss de 
to første timene. 
Matte: Sortering 

Ons Norsk: Ulike stasjoner (lese, skrive, 
spille) 
Gym: Lek og spill 
Eng: «Three little pigs» 
Matte: Sortering 

Tors Hvis det ikke regner, så blir det 
BÅLTUR i skogen. Det er mulig å ha 
med pølser, pinnebrød deig, 
smørbrød pakket i alufolie, …  . 
 

Fre Norsk x 2: Lese, skrive og løse 
oppgaver 
Eng: Øve sanger til fellestimen 
22.januar + «Three little pigs» 

KONTAKT: Skolesms (se hjemmeside hvordan) eller Imi: 

Inger.Marie.Iversen@faerder.kommune.no  - 92893147 
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