
Lassa skole
Uke 11

13.03-17.03

Informasjon til hjemmet: Bursdagsbarn:

★ Vi ønsker elever og foreldre velkommen til utviklingssamtaler

uke 12 og 13. Se eget skriv for informasjon.

★ Vi fortsetter med masse og lengde i matematikk. Fint om

elevene har en linjal liggende i pennalet eller ryggsekken.

Mars:

5. Frida B. Aa.

12. Simon

14. Aron



Fag Innhold/tema Læringsmål

Norsk Leseforståelse

Dikt

Stavskrift

Jeg kan lese tekster med flyt og forståelse.

Jeg kan kjenne igjen rim og gjentakelse.

Jeg kan skrive jeg-dikt.

Jeg kan bruke en funksjonell håndskrift når

jeg skriver.

Matematikk Masse og lengde Jeg kan bruke måleenhetene kilogram og gram

og velge passende måleenhet når vi måler.

Jeg kan bruke måleenhetene kg og g i regning.

Engelsk My home Jeg kan forstå og bruke ord knyttet til et

hjem og til et måltid.

NSM Huden er kroppens

skjold

Jeg vet at huden beskytter oss mot sykdom

og skade.

KRLE Hellige hus Jeg kjenner til ulike hellige hus.

Jeg vet hva man gjør i et buddhistisk tempel

og i sikhenes gurdwara.

Musikk Noter Jeg kjenner til tonene C-D-E-F-G-A-H.

Jeg vet hvor G skrives i notesystemet.

Sosial kompetanse Språk Jeg snakker høflig til voksne og barn.

Husk gode klær hver dag.



Lekser:

Mandag 13.03 Tirsdag 14.03 Onsdag 15.03 Torsdag 16.03

Norsk:

Lag noe mat på

kjøkkenet sammen

med en voksen. Fint

om du kan bruke en

vekt og et litermål.

Matematikk:

Gjør side 96 og 97  i

Matematikk øvebok.

Norsk:

Chromebook:

Les minst 15 minutter høyt

for en voksen i boken som

er delt med deg på

skolenmin: Verdens

største gorilla og andre

rim.

Engelsk:

Chromebook: Les og

oversett leksen som ligger

på skolenmin: Welcome to

my house.

Norsk:

Chromebook:

Les minst 15 minutter

videre høyt for en voksen i

boken som er delt med deg

på skolenmin: Verdens

største gorilla og andre

rim.

Norsk:

Skriv minst 5 setninger om

hvordan det var å lage mat

på kjøkkenet. Husk

overskrift.

Ukens skatt:

Selma, Milie og Oscar i B.

Elever i A får vite på

mandag hvem det gjelder.

Norsk:

Les 15 minutter i ei

biblioteksbok.

Lekser samles inn

på torsdag:

1. Lekseperm/

beskjedperm

2. Mattebok

3. Skrivebok

Hele uken: Øveord og  gloser.  Skrives inn i egen bok som ligger hjemme. Fredagssjekk hver

fredag.

Ekstra: Les i en biblioteksbok. Salaby: Multiplikasjon

Uke Øveord Gloser

11 lukke

toppen

klokke

dokke

rotte

en tallerken = a plate

ei skål  = a bowl

en gaffel = a fork

en kniv = a knife

ei skje = a spoon

1. Øv på alle muntlig.

2. Øv på alle eller noen skriftlig.

Vi ønsker alle en fin uke!

Hilsen Liv Anne, Hilde, Vilde,  Benedicte, Sissel, Terje og Kristine


