
  

Ukeplan1. trinn 

uke 7            

     

 

Informasjon: 

Det er også utviklingssamtaler denne uken. Sjekk 
postmappen for tid og dato. 

Tirsdag får vi besøk av tannpleier. Temaet for 
tannpleier er munnhygiene.  

Fredag er det felles sangsamling for hele skolen. 

Butikkleken har vært en positiv og lærerik periode 
for alle. Elevene har både skrevet handlelister, 
handlet og arbeidet i butikken.  
Vi takker alle for gode bidrag, og vi takker også 
Meny for lån av vekt, kurver og plakater.     
 
Vi ønsker alle elever og foresatte er fin 
vinterferieuke.  Leseveilederen minner på at det er 
viktig å lese også i ferien.                                   
   
                                                                                                    
I uke 9 vil førstetrinn flytte til 6. trinns basen. Det vil 
foregå et arbeid på ventilasjonsanlegget i basen 
vår. Dere leverer og henter som vanlig i 
garderobene til førstetrinn.  
 
 

 

Sosialt mål:. Jeg hilser på de jeg møter. Jeg 
holder hender og føtter for meg selv. 
 

Norsk: Samtale om og beskrive hvordan ord vi 

bruker, kan påvirke andre.  Jeg kan skrive med 

mellomrom mellom ord. 
 
Matematikk: Jeg kan addere tall i tallområde fra    

1 –10. Jeg vet hva tallvenner er og kan finne 

tallvennene til tallene mellom 1-10. 

Engelsk: Jeg kan bruke den engelske setningen: It 

is....                                                                                  

 

 

Ukelekse: 

Til tirsdag Norsk: les s. 8 i Zeppelin lesebok. Les sammen med en voksen. 
Skriv øveordene i Rød skrivebok 
 

Til onsdag Norsk: les s. 8 i Zeppelin lesebok. Les sammen med en voksen. 
Skriv øveordene i Rød skrivebok 
 

Til torsdag Norsk: les s. 8 i Zeppelin lesebok. Les sammen med en voksen. 
Skriv øveordene i Rød skrivebok 
 

Til fredag Norsk: les s. 8 i Zeppelin lesebok. Les sammen med en voksen. 
Skriv øveordene i Rød skrivebok 

 
Matematikk: ark i svart perm. 

 

 

 



 

Ukens begreper:        Øveord: 

Melketenner                                                                                       vi 
Tannpuss                                                                                           engel 
                                                                                                           regn 
                                                                                                           som 
 

 

 

Timeplan. 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

1.økt 
08.30- 
09.45 

Samf. Matem Tann-
pleier 

 

Matem  Musikk Eng Norsk Sang-
samling 

Sang-
samling  

Friminutt  
09.45-
10.00 

     

10.05-
11.05 

Matem Samf. Matem Tann-
pleier 

Norsk Kropps-
øving 

Norsk Eng KRLE KRLE 

Spising 
11.00- 
11.25 

          

Friminutt 
11.25-
11.55 

       

3 økt 
11.55-
13.00 

Norsk Norsk Norsk Norsk Kropps-
øving. 

Norsk Norsk Norsk Norsk Norsk 

Friminutt 
13.00-
13.15 

 
Ferdig kl. 13 

   

4.økt 
13.15-
14.15 

Matem Matem. 

 

                                                                    Hilsen Team 1 

 


