
   
 

   
 

  Ukeplan1. trinn uke 39 

 

 

Informasjon: 

Trinnet hadde en flott tur opp til 
Eventyrleieren på torsdag. Det var glade og 
forventningsfulle barn som vandret av sted. Vi 
koste oss med niste, ostesmørbrød og pølser. 
Tusen takk til Marianne (mor til Victoria W.B) 
for pinnebrød til hele gjengen. 

Vi minne om foreldremøte onsdag 25.9.19.kl 
19.00- 20.30. Det er fint om dere bekrefter på 
Skooler om dere kommer. 

Onsdag får vi besøk av studentene fra USN, 
som skal ha praksis hos oss fra uke 43-45. 

Torsdag er det aktivitetsdag på Nesskogen 
idrettsplass (NIF). Det er 7. trinn som 
arrangere ulike aktiviteter som 60m, litenball, 
svampkasting, kast på blikkboks osv. 
Førstetrinn deltar på enkelte av aktivitetene.  
 
Vi introduserte bokstavspillet GraphoGame 
forrige uke. Dette er en app som kan lastes 
ned gratis fra App-store/play-butikk. Her 
trenes kombinasjonen bokstav – lyd. For mer 
informasjon:  
https://lesesenteret.uis.no/om-
lesesenteret/aktuelt/graphogame-
article121223-12719.html  

Ukas mål: 

 
Sosialt mål: Jeg kan følge regler i lek og spill, jeg spør om å 
være med i leken på en ordentlig måte og jeg følger 
beskjedene fra de voksne.  
 

Norsk: Jeg kan bokstavnavn og -lyd til Mm. 
 
Matte: Jeg kan telle og sette tellesteker og sortere 
tellestreker i fem og fem. 
 
Engelsk: Jeg kan navnet på noen farger på engelsk og 
jeg kan telle til fem på engelsk. 
 
 
 
 
 
Vi ønsker dere alle sammen en riktig god høstferie. 

Vi gleder oss til å se dere i uke 41. 

 

Lekse: 

Til onsdag  

Til torsdag 
 

Norsk: Gjør ark i grønn perm. 

Til fredag 
 

Matematikk: ark er limt inn i ruteboka. Elevene trenger kanskje litt hjelp til å sortere i 
femmere.  

 

Ukas ord og begreper: 

aktivitetsdag 
lydere 
avkoding 

https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/aktuelt/graphogame-article121223-12719.html
https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/aktuelt/graphogame-article121223-12719.html
https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/aktuelt/graphogame-article121223-12719.html


   
 

   
 

 

Aktuelle lenker: 

 

Timeplan. 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

1.økt 
08.30- 
09.45 

Samf. Samf. Norsk Norsk Engelsk Engelsk  
 

NIF -dag. 
Ta med mat og 

klær. 
Vi møter på 

skolen til vanlig 
tid og går 

sammen frem og 
tilbake til NIF. 

Sangsamling i 
hele skolen. 

Friminutt  
09.45-
10.00 

        

10.05-
11.05 

Matem. Norsk/ 
lesing 

Matem. Norsk/ 
lesing 

Ta valg/ 
Demokrati 

Kropps-
øving. 

Mat og helse 
Ta valg/ 
Demokrati 

Spising 
11.00- 
11.25 

        

Friminutt 
11.25-
11.55 

        

3 økt 
11.55-
13.00 

Norsk/   
lesing 

Matem.  Norsk/   
lesing 

Matem. Kropps-
øving. 

Ta valg Mat og helse 
Ta valg/ 
Demokrati 

Friminutt 
13.00-
13.15 

    

4.økt 
13.15-
14.15 

Blomsten 
Vi arbeider med å 

ta valg. 

 

                                                                    Hilsen Team 1 

Telefonen til vårt teamrom er: 40821959 

Send melding via skooler eller mail hvis du vil ha kontakt med oss.  

 

 

Norsk: https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/aktuelt/graphogame-article121223-12719.html 

 

Matematikk:  http://podium.gyldendal.no/mno1-4/1a 

                        Elevene kan arbeide med kapittel 1 og kapittel 2. 

https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/aktuelt/graphogame-article121223-12719.html
http://podium.gyldendal.no/mno1-4/1a

