
   
1.klasse 

Uke 5: 27.1. – 31.1.2020 
 

 
FANTASTISK feiring av 100 skoledager. Spennende å se hva alle hadde med seg av 100-
samlinger. Først laget vi skilt og gjorde i stand en 100-utstilling. Dere kan se rester av den i 
glasskapene i gangen. Noen 100-samlinger ble spist opp og andre igjen ble brukt til å måle 
lengder. Ellers må vi også skryte av opptreden på fellestimen – de er altså så nydelige og 

flinke       
 
HVA SKJER DENNE UKA:  

Dag Hva skjer: Lekser til: Læringsmål: 

Man Norsk x2: Ny bokstav Gg –   Alle 
får også en økt med barneskriving 
og lek. 
Matte: Vi jobber med 
tallrekkefølge og tallinjer. 
 

UKELEKSER TIL FREDAG:  
 
Norsk (rød leksemappe):: 
* Leselekser viktig å sette av tid til 

å lese hver dag. 

* Øv på å skrive Gg riktig – FLID 

      

* Oppgaveark knyttet til Gg. 

 

Matte:  Ark i blå leksemappe. Alle 

har fått en laminert tallinje som 

kan være til hjelp. 

 

EKSTRA:  

Øv når dere har tid på sanger og 

vers til Regnbuekort. 

https://soundcloud.com/user-

79717017/sets/regnbuekor-2020 

 

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 telle til 20 
forlengs og baklengs 
*Jeg kan skrive alle tall 
fra 0-20 i riktig 
rekkefølge 
*Jeg kan plassere 

tallene 0-20 på en 

tallinje 

 

Engelsk: 

* Jeg kan navnet på 

noen dyr på engelsk. 

Tirs Kunst&hånd + natur: Når slutter 
en farge å være blå? Også litt om 
vinterpels. 
 
Skolebibliotek - HUSK å levere inn 

bøker også      
FADDERNE (rød gruppe) er med oss 
de to første timene. 
Matte: Tallrekkefølge og tallinjer 

 

Ons Norsk: Vi lager vår første faktabok 
om GREVLING. 
Gym: Lek og spill  
Matte: Tallrekkefølge og tallinjer 

Tors BÅLTUR igjen      hvis det ikke 
regner. Uansett vær går vi oss en 
tur i skogen. KLÆR ETTER VÆR! 
Skulle det regne, går vi en tur og 
spiser maten vår på skolen. 
 
  

Fre Norsk: «SPRÅKSPIRAL» - hva kan 
vi om språket (første lyd, rim, …) 
Imi har også med seg noe i 
«Skrinet med det rare». De får 20 
spørsmål til å gjette hva det er.  
Engelsk: Animals 
 

KONTAKT: Skolesms (se hjemmeside hvordan) eller Imi: 

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

Det blir FORELDREMØTE for 
1.klasse tirsdag 25.februar 

fra kl 18:00 – 20:00       Kom 
gjerne med innspill! 
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