
Lassa skole,
Uke 5 og 6

Informasjon til hjemmet:
Månedens

bursdagsbarn:

Hei!

Tusen takk for boller og kaker til 100 dagersfesten. Alle koste seg.

Vi er heldige som får jobbe med de flotte 1.klassingene hver dag. Alltid

en klem, fine ord og gode fortellinger.

Vi har jobbet med følelsen glede og det skal vi fortsette med i noen

uker framover. Elevene har vært engasjert og reflektert om denne

følelsen.Vi har laget en gledessol med stråler bestående av ord og

setninger som elevene har sagt.

Iherdig fortsetter vi å jobbe med å holde orden på gangen vår. Alle er

blitt mye bedre. Håper dere ser det hjemme også😀.

Så:

Tirsdag 14. februar (uke 7) blir det engelskdag på Lassa skole. Elevene kan

ha på seg hvit skjorte/ bluse/ topp og mørk bukse/ skjørt som en

“skoleuniform”. Vi skal snakke mye engelsk denne dagen. I lunsjen blir det

servert scones med krem og syltetøy og te. Lurt med vanlig matpakke i

tillegg. Vi blir veldig takknemlige hvis noen foreldre i klassen kan stille med

scones. Meld fra til læreren dersom du kan bidra med scones, innen

tirsdag 7. februar. Oppskriften ligger nederst på ukeplanen her.

På forhånd tusen, tusen takk.

Vi gleder oss til enda en spennende og annerledes skoledag.

Februar:

7. William

20. Hannah M.B.

21. Lilly

24. Henrik



Ukene 5 og 6 øver vi på:

❖ Matte: Tiervenner, addisjon + og subtraksjon -

❖ Norsk: Nå tar vi fatt på de siste bokstavene: Cc, Ww, Qq, Xx og Zz.

❖ KRLE: Det nye testamentet (NT): Uke 5: Jesus i tempelet og Jesus og barna.

Uke 6:  Lignelser og Jesu  mirakler.

❖ NSM: Naturen om vinteren

Uke 5

På skolen 30.januar - 3.februar:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial kompetanse

/Samling

Utdeling av lekser

Matte: 0-tallet

symbol og

Norsk:

Ny bokstav Cc.

Sosial kompetanse

/Samling

KRLE:

Matte: Addisjon

og subtraksjon

Stasjoner

Tredeling:

gym, matte,

norsk:

Ny bokstav Ww.

Norsk:

Forts. Ww.

Kunst & håndverk:

Fellesbilde

Sosial kompetanse

/ Samling

Matte: Addisjon

og subtraksjon

Norsk:

Flaskeposten

Stasjoner

“Postkassen”

samles inn.

Sosial kompetanse

/Samling

Engelsk: Animals

NSM: Vinteren

Lekser 30.januar - 3.februar:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 18.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden til

bokstavene.

Finboka:

Gjør halve siden som

har med Cc i boka.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det så

fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark uke 18.

Matematikk:

Ark: Addisjon og

10-ervenner

Leselekse:

Øv på leseark uke 18.

Finboka:

Gjør resten av siden

med Ww i boka.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det så

fint som mulig.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene, Finboka

og Flaskeposten oppi

skolesekken.

Praktisk lekse: Sjekke om du har skiftetøy på skolen.



UKE 6

På skolen 6. februar - 10. februar:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Samefolkets dag

Sosial kompetanse

/Samling

Utdeling av lekser

Matte: 0-tallet

symbol og

Norsk:

Nye bokstaver:

Qq, Xx, Zz

Sosial kompetanse

/Samling

KRLE: Kristendom:

Babels tårn

Matte:Addisjon og

subtraksjon

Stasjoner

Tredeling:

● gym

● matte

● norsk:

Jobber med q, x

og z

Norsk:

K&H: Fellesbilde

Sosial kompetanse

/Samling

Norsk:

Flaskeposten

Matte:Addisjon og

subtraksjon

Stasjoner

“Postkassen”

samles inn.

Sosial kompetanse

/Samling

Engelsk: Animals

NSM: Vinteren

Lekser 6. februar - 10. februar:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 19.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden til

bokstavene.

Finboka:

Del denne leksen på to

dager.

Gjør siden om Qq, Xx

og Zz i boka.

Sjekk skrive- retningen

og gjør det så fint som

mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 19.

Matematikk:

Ark:

Addisjon/Subtraksjon

Leselekse:

Øv på leseark 19.

Finboka:

Gjør resten av siden i

boka som du startet

med på mandag.

Sjekk skriveretningen

og gjør så fint som

mulig.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene, Finboka

og Flaskeposten oppi

skolesekken.

Praktisk lekse: Tren, hele uken,  på å henge klærne opp hjemme og sette skoene der de skal

være. Dette trener vi på på skolen også.

Vi ønsker alle to fine uker.

Hilsen oss på førstetrinnet:   Siri, Nina, Heidi og Aina





Scones

● 15 dl hvetemel

● 8 ts bakepulver

● 1 ts salt

● 200 g kaldt smør

● 2 stk. egg

● 6 dl melk

SLIK GJØR DU

1. Bland hvetemel, bakepulver og salt.

2. Smuldre inn smør. Tilsett egg og melk.

3. Rør deigen sammen, men ikke jobb med den for lenge. Da blir deigen seig,

og du får tørre scones.

4. Ha deigen over på et melet bakebord og kjevle eller klapp deigen ut til en rund

leiv som er ca. 2 cm tykk.

5. Stikk ut rundinger med et melkeglass eller en kopp, og legg dem på et

stekebrett dekket med bakepapir.

6. Stek sconsene i varm stekeovn på midterste rille, 225 ᵒC i 12-15 minutter.


