
Lassa skole,
Uke 1 og 2

Informasjon til hjemmet:
Månedens

bursdagsbarn:

til dere alle.

Håper dere har hatt noen fine dager og nå

klar til siste del av 1.klasse.

Vi gleder oss :)

● I løpet av mandagen i uke 2 tar vi siste gruppebytte.

● Lurt å sjekke skiftekassen og om inneskoene er på plass.

Noen har veldig mye klær hengende på knaggen.

● Vi jobber spesielt disse ukene med å holde orden på gangen vår.

Alle skal holde orden på sin plass. Kanskje dette kan være en

trening hjemme også :)

Januar:

4. Signe

20. Sunniva

Ukene 1 og 2 øver vi på:

❖ Tiervenner, addisjon + og subtraksjon -

❖ Norsk:  Lytte ut lydene i ord, peke på bokstavene i ord og skrive bokstavene.

Uke 1 Skrivetrening Uke 2 Pp og Gg.



Uke 1

På skolen 2.januar - 6.januar:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

FRI

Planleggings-

dag

Sosial kompetanse

/Samling

Norsk: Ferieboka

Matte: Repetisjon

0 - 10 mengder,

symbol og

tallkamerater

KRLE: Skapelsen /

Adam og Eva.

Tredeling:

gym, matte,

norsk:

skrivetrening

Norsk:

Jobbe i arb.boka.

Kunst & håndverk:

Nyttårsraketter

Sosial kompetanse

/ Samling

Matte: Repetisjon

0 - 10 mengder,

symbol og

tallkamerater

Engelsk:

Stasjoner

“Postkassen”

samles inn.

Sosial kompetanse

/Samling

Norsk:

Flaskeposten

Matte: Repetisjon

0 - 10 mengder,

symbol og

tallkamerater

Lekser 2.januar - 6.januar:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark uke 1.

Matematikk:

Ark

Leselekse:

Øv på leseark uke 1.

Send med Lesebingo-

arket hvis det er mer

enn 15 kryss.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene oppi

skolesekken.

Praktisk lekse: Sjekk om du har det som skal være oppi pennalhuset; gråblyant, rød/blå

blyant og visk.  Husk å spisse blyantene før skolen.



UKE 2

På skolen 9.januar - 13.januar:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial kompetanse

/Samling

Utdeling av lekser

Matte: 0-tallet

symbol og

Norsk:

Innlæring av

bokstaven Pp.

Sosial kompetanse

/Samling

KRLE: Kristendom:

Noahs ark /

Babels tårn

Matte:Addisjon og

subtraksjon

Stasjoner

Tredeling:

● gym

● matte

● norsk: Gg

Norsk:

Fortsette med Gg.

K&H:

Sosial kompetanse

/Samling

Norsk:

Flaskeposten

Engelsk:

Stasjoner

“Postkassen”

samles inn.

Sosial kompetanse

/Samling

Matte:Addisjon og

subtraksjon

Lekser 9.januar - 13.januar:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 15.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden til

bokstavene.

Finboka:

Gjør Finboka med

bokstaven Pp.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det så

fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 15.

Matematikk:

Ark: Terningmatte og

penger

Leselekse:

Øv på leseark 15.

Finboka:

Gjør Finboka med

bokstaven Gg.

Husk skriveretningen og

gjør så fint som mulig.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene 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


