
   
1.klasse 

Uke 4: 20.1. – 24.1.2020 
 

 
Denne uka startet vi øvingen med Regnbuekoret. Temaet for sangene i år er «På reise». Det 
ble ikke mye tid til å mingle med barnehagebarna, men neste gang kommer de litt før så vi 
får vært litt sammen i forkant. Ellers nok flott tur til skogs. De leker, bygger, spiser og koser 

seg       
 
HVA SKJER DENNE UKA:  

Dag Hva skjer: Lekser til: Læringsmål: 

Man Norsk x2: Ny bokstav Pp –   Alle får 
også en økt med barneskriving og 
lek. 
Matte: Vi jobber med tallene fra 11 
til 20. 
 

UKELEKSER TIL FREDAG:  
 
100 skoledagerslekse (se rød 
leksemappe): 
* Lese, snakk sammen og øve 

på 100 diktet – her må de ha 

mye lesestøtte. 

* Sammen finne svar på 

oppgaver knyttet til 100-

diktet (tallsymbolet 100 = et ord) 

* Skriveoppgave «Hva har jeg 

lært som jeg ikke kunne før». 

* Ta med 100 av noe (kongler, 

knapper, frø, makaroni 

småstein, …) til utstillingen 

vår på fredag. Noen truer 

med 100 rampestreker       

Den kreative ideen kan godt 

bli hjemme                   

 

EKSTRA:  

Øv når dere har tid på sanger 

og vers til Regnbuekort. 

Tekstheftet kommer i 

postmappa, og dere kan 

beholde det hjemme. Her er 

en link til musikken: 

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 
*Jeg vet at jeg må ha 10 
tiere for å få hundre 
*Jeg vet forskjellen på et 
siffer og et tall 
 

Engelsk: 

* Jeg kan teksten til one, 

two …. 

Tirs Kunst&hånd: Vi maler med ulike 
nyanser av blått og lærer oss ordet 
NYANSER.. 
Skolebibliotek: Vi åpner for at de 
kan låne med seg hjem 1-2 bøker. 
FADDERNE (blå gruppe) er med oss de 
to første timene. 
Matte: Tallene fra 11 til 20 

 

Ons Norsk: Ulike stasjoner (lese, skrive, 
spille) 
FELLESTIME kl 10:50 og gymtimen 
utgår. Vi opptrer med to engelske 
sanger.  
Matte: Tallene fra 11 til 20 
 

Tors INGEN TUR – vi gjør klart til 100 
skoledager-feiring. 
Norsk: Lese høyt og framføre 100-
diktet. 

PYNTE og GJØRE klart       Vi avslutter 
dagen ute. 
 

Fre 100 skoledager-feiring      hele 
dagen er satt av til aktiviteter, spill 
og lek knyttet til tallet 100. Vi skal 
bl.a. lage utstilling av alle samlingene 
barna har med.  
 

KONTAKT: Skolesms (se hjemmeside hvordan) eller Imi: 

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