
Lassa skole, Uke 45

og 46

Informasjon til hjemmet:
Månedens

bursdagsbarn:

Hei alle sammen!

Takk for konstruktive og hyggelige samtaler.

Selv om noen synes det var litt skummelt å bytte grupper, har det gått

veldig fint. Allerede nå har mange fått nye venner.

Så:

★ Hele skolenorge danser BlimE-dansen fredag 11. november. Vi har

øvd og gleder oss.

★ I uke 46-48 har hele Lassa skole leseuker. Målet for ukene er at

elevene skal utvikle leseferdighetene sine, få økt leselyst og

leseglede, og å øve seg på å samtale om og reflektere over innholdet

i tekster.

Disse ukene setter vi derfor av ekstra tid til lesesiestaer og

leseaktiviteter på skolen.

Vi ønsker å motivere elevene til ekstra leseinnsats på skolen og

hjemme, og skal derfor ha leselotteri i slutten av uke 48. Elevene

fargelegger lodd underveis etter hvor mange minutter de har lest.

Husk å signere leseloddark hjemme.

Hvis noen har småpremier/reklameartikler hjemme å bidra med, blir

vi veldig glad for det!

★ Planleggingsdag fredag 18 nov. for skole og SFO

★ I Skole/hjem: Bokstavinnlæring: I uke 45 blir det Yy og Dd og i

uke 46 blir det repetisjon av Ff Åå Rr Uu Vv Ææ Yy Dd

Leseark: Les hver dag.

November:

7. Elias

9. Maria

15. Olav

25. Håkon



Ukene 45 og 46 øver vi på:

❖ Jeg kan navnet på alle i måne -og solrommet

❖ Tall til mengder, og mengder til tall

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

Uke 45: Yy og Dd Uke 46: Repetisjon: Ff Åå Rr Uu Vv Ææ Yy Dd

Uke 45

På skolen 7.november - 11.november:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial kompetanse

/Samling

Utdeling av lekser

Matte: 6-tallet

Symbol og mengde

Norsk:

Innlæring av

bokstaven Yy.

Sosial kompetanse

/Samling

Matte: 6-tallet

symbol og mengde

Stasjoner

Tredeling:

gym, matte,

norsk:

Innlæring av

bokstaven Dd.

Norsk:

Jobbe videre med

Dd.

Kunst & håndverk

(k&h):

Vi jobber med

juletegningen.

Sosial kompetanse

/ Samling

Matte: 7-tallet

symbol og

Skrive i

Flaskeposten.

Stasjoner

“Postkassen” m/

leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka samles

inn.

Sosial kompetanse

/Samling

Matte: 7-tallet

symbol og

Vi blir med på

den

landsdekkende

BlimE dansen kl.

12.00 i

skolegården.

Uteskole!

Lekser 7.november - 11.november:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 9.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden til

bokstavene.

Finboka:

Gjør Finboka med

bokstaven Yy.

Husk skriveretningen og

gjør så fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 9.

Matematikk:

Ark: Tall, rekkefølge og

mengde

Leselekse:

Øv på leseark 9.

Finboka:

Gjør Finboka med

bokstaven Dd.

Husk skriveretningen og

gjør så fint som mulig.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene, Finboka

og Flaskeposten oppi

skolesekken.

Praktisk lekse: Spiss fargeblyantene dine



UKE 46

På skolen 14.november - 18.november:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial kompetanse

/Samling

Utdeling av lekser

Matte: 8-tallet

symbol og

Norsk:

Repetisjon.

Sosial kompetanse

/Samling

Matte: 8-tallet

symbol og

Stasjoner

Tredeling:

● gym

● matte

● norsk:

repetisjon

Norsk:

Repetisjon

K&H:

Gjøre ferdig

juletegningen.

Sosial kompetanse

/Samling

Matte: 9-tallet

symbol og

Skrive i

Flaskeposten.

Stasjoner

“Postkassen” m/

leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka samles

inn.

Planleggings-d

ag for skole

og SFO.

Lekser 14.november - 18.november:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 10.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden til

bokstavene.

Finboka:

Gjør første

repetisjonsside.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det så

fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 10.

Matematikk:

Ark: Tall, rekkefølge og

mengde

Leselekse:

Øv på leseark 10.

Finboka:

Gjør andre

repetisjonsside.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det så

fint som mulig.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene,

Flaskeposten og Finboka

oppi skolesekken.

Planleggings-

dag for skole og

SFO.

Praktisk lekse: Husk å si god morgen til de du møter på vei til skolen.

Vi ønsker alle en fin uke! Hilsen oss på førstetrinnet;

Siri, Nina, Heidi og Aina


