
  

  Ukeplan1.trinn uke 5.             

     

 

Informasjon: 

 
Vi takker alle elevene for en flott fremføring på 
nyttårskonserten.  
Uteskolen torsdag var super. Elevene var flinke til 
å lage mat på bålet. Det var både pølser, 
ostesmørbrød og pinnebrød. Vi hadde også en økt 
med matematikk. Elevene fikk både telt og 
samarbeidet i grupper. Oppgaven var gøy og 
elevene arbeidet bra.    
Dybdelæringsfokuset vårt frem mot vinterferien er 
Livsmestring og folkehelse. 
Butikken er snart åpen!  
Vi går på biblioteket igjen på fredag. Har du lest ut 
boka så er det mulighet for å bytte den på fredag.  

Se info om norsk lenger ned        

 

 
Sosialt mål: Jeg tar vare på skolens utstyr og 
uteområde og lar andres ting være i fred. 
 
Norsk: Jeg kan alle lyder og bokstaver som 
jeg har lært i alfabetet. Jeg kan lese 
småordene: de – det – jeg – meg. 
 

Matematikk: Jeg øver meg på addisjon med 
tall fra 1 til 10. 
 
Engelsk: Jeg kan bruke det engelske ordet for 
ulike værtyper.                                                                                         

 

 

Ukelekse: 

Til tirsdag Norsk: les s. 4 og 5 i Zeppelin 
Norsk: Skriv øveordene i rød bok 

Til onsdag Norsk: les s. 4 og 5 i Zeppelin 
Norsk: Skriv øveordene i rød bok 

Til torsdag Norsk: les s. 4 og 5 i Zeppelin 
Norsk: Skriv øveordene i rød bok 

Til fredag Norsk: les s. 4 og 5 i Zeppelin 
Norsk: Skriv øveordene i rød bok 

Matematikk: ark i svart perm.                                                                                         

 

Ukens begreper:                                                            Norsk: 

kolonial                                                        

likeverd 

selvrespekt 

anerkjennelse   

Selvfølelse                                                    

Elevene har fått Zeppelin lesebok. Der vil dere 
finne leseleksa for uka. Nå er det viktig at dere 
medleser med barna og hjelper de gjennom 
teksten. Les sammen minst 3 g pr dag. 
Rød skrivebok er en bok elevene skal skrive 
øve ord i hver dag, 3 g. bortover linja.                                                                                 

 

 

 

 



 

 

Timeplan. 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

1.økt 
08.30- 
09.45 

Samf. Matem Livsmestring og 
folkehelse 
«butikk» 

Musikk Eng Naturf. Matem
. 
 

Matem
.  

Friminutt  
09.45-
10.00 

     

10.05-
11.05 

Matem Samf. Livsmestring og 
folkehelse 

Vi har arbeid på 
ulike stasjoner 

KH/ 
butikk 

Kropps
-øving 

Naturf Eng KRLE KRLE 

Spising 
11.00- 
11.25 

          

Friminutt 
11.25-
11.55 

       

3 økt 
11.55-
13.00 

Norsk Norsk Livsmestring og 
folkehelse 

Vi har arbeid på 
ulike stasjoner 

Kropps
-øving. 

 KH/ 
butikk 

Norsk Norsk Norsk Norsk 

Friminutt 
13.00-
13.15 

 
Ferdig kl. 13 

   

4.økt 
13.15-
14.15 

Norsk Norsk 

 

                                                                    Hilsen Team 1 

Er barnet ditt syk – gi oss beskjed på skooler 

 

 


