
   
1.klasse 

Uke 44: 28.10. – 1.11.2019 
 

FOR EN GJENG STJERNEBARN       Kunne ikke vært stoltere av dem, når de modig går opp på scenen 
foran en fullsatt aula og leverer på ALLE plan – HURRA!!! Kan også slå fast at nå har ALLE forstått 
leseprinsippet med å trekke lyder sammen og lese dem. Det er som å ha klatret opp på Galdhøpiggen 
– en bragd! Ellers har vi savnet Anne hele uka og håper hun kommer frisk og rask tilbake til os på 
mandag.  
 
HVA SKJER DENNE UKA: 

Dag Hva skjer: Lekser til: Læringsmål: 

Man Norsk: Klappe stavelser i 
ord og navn: so-la + 
skrivetrening med 
sykehuslek. 
Eng: Colours: This is red, … 
 

ONSDAG: 
Engelsk: Quest page 8 
 
FREDAG:  
Norsk, ukelekse fra mandag til 
fredag:  
BOKSTAVBOKA: s 36 og 37 – tilpass 
leksemengden!!! For noen er det nok 
å lese første del av leksa flere ganger. 
For andre igjen er to sider en helt 
overkommelig ukelekse. Skriv gjerne 
en kommentar i boka hvordan det har 

gått. LES LITT HVER DAG      
 
FREDAG:  

Matematikk. Lekseark 2 sider       

 

 

Postmappa med norsk- og 

mattelekser samles inn på 

fredag       

 

Norsk: 
* Jeg lytter ut lyder i ord. 
* Jeg kan navnet og lyden 
til bokstavene vi har 
gjennomgått så langt. 
* Jeg trekker sammen 
lyder og leser lydrette 
ord. 
* Jeg kan klappe stavelser 
i ord.  
* Jeg kjenner til 
trollordene OG, VIL, 
SOM, ER. 
 
Matte:  
* Jeg kan kjenne igjen og 

skrive tallene 1, 2 og 3 

 
 
Engelsk: 
* Jeg kan si: This is red, … 
og svare på «my 
favourite colour» 
 
SmART: 
* Jeg kan forklare 
egenskapen «MOT».  

Tirs FADDERBESØK (2 økter) og 
vi har ulike stasjoner de skal 
igjennom.  
Matte: Tallene 1-3 
 

Ons Norsk: Rim og stavelser 
Gym: Lek og spill.  
Matte: Tallene 1-3. 
Eng: I am, this is me + 
colours 
 

Tors Uansett vær, tar vi oss en 
skogtur. Send gjerne med 
litt ekstra i matboksen. Det 
blir ikke bål denne gangen.   
 

Fre Matematikk: Stasjonsarbeid 
med tallene 1 -3 og 
oppsummering av uka. 
Skriveoppgave: 
Skrive/tegne om noe en er 
redd for. 
Norsk: Repetisjon + 
leksesjekk 
 
 

KONTAKT: Skolesms (se hjemmeside hvordan) eller Imi: 

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

Etter ønske fra enkelte noen lenker til sanger vi hører på og synger til fra you tube:  
* Tåler, tåler ikke: https://www.youtube.com/watch?v=E9d8KMX-Cdg 
* I see the beauty in you: https://www.youtube.com/watch?v=m5Jz6gLDOhg 
* Selmas sang:  https://www.youtube.com/watch?v=0XK335dtLPw 
* Twinkle twinkle +++: https://www.youtube.com/watch?v=wk4KHNJjpjQ 

mailto:Inger.Marie.Iversen@faerder.kommune.no
https://www.youtube.com/watch?v=E9d8KMX-Cdg
https://www.youtube.com/watch?v=m5Jz6gLDOhg
https://www.youtube.com/watch?v=0XK335dtLPw
https://www.youtube.com/watch?v=wk4KHNJjpjQ

