
Lassa skole, Uke 39

Informasjon til hjemmet:
Månedens

bursdagsbarn:

★ Salaby. Til de elevene som ønsker å jobbe litt på Salaby.

Brukernavn: Las8729 Passord: arm (Ikke trykk FEIDE)

★ Postkasse. Minner om at alle bøkene skal ligge i postkassen.

★ Flaskepost. Hver uke får barnet ditt med seg Flaskeposten

hjem. Flaskeposten er en bok som vi skriver i på skolen, og

hvor dere er mottakerne. Formålet er at elevene skal oppleve

meningsfull skriving, og i tillegg vil dere få litt informasjon

om hva vi holder på med på skolen. Oppgaven til dere hjemme

er å signere på at dere har lest det som står skrevet. Vi

setter også stor pris på hvis dere kan skrive en kommentar

til barnet. Tekstene kan være et fint utgangspunkt for

samtale rundt det som barnet opplever på skolen. Husk å

legge boka tilbake i postkassen. Kos dere med lesingen!

★ Skole/hjem: Denne uken har vi repetisjon på bokstavene vi

har lært så langt.  Øv godt på skrivingen i Øveboka.  Pass på

retningen på bokstavene.

★ Leseark: Viktig at det leses hver dag.  Etter hvert som de

klarer første side godt, kan de også lese det som står på

baksiden. Eller at dere leser det sammen.

September:

18. Lias

22. Lisa

25. Sonja

Denne uken skal vi øve på:

❖ Jeg kan henge opp jakken min og sette skoene på skohyllen.

❖ Jeg kan være med å holde klasserommet ryddig.

❖ Jeg skal kunne sortere etter farge, størrelse og antall.

❖ Jeg skal kunne bokstavene og lydene til: i, s, v, l, a, e, r og t.



På skolen 27.september - 1.oktober:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial

kompetanse /

Samling

Utdeling av

lekser

Norsk:

Repetisjon av

bokstavene /

lydene

i, s, v, l, a, e, r

og t.

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Stasjoner

Tredeling:

● gym

● matte

● norsk

Norsk:

Repetisjon av

bokstavene.

Kunst &

håndverk

(k&h)

Sosial

kompetanse /

Samling

Vi skriver i

“Flaskepost”.

DKS - Stavanger-

sanger

Sosial

kompetanse /

Samling

Norsk

Repetisjon av

bokstavene.

Uteskole!

Lekser 27.september- 1.oktober:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 4.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden

til bokstavene.

Øveboka:

Øve på å skrive ord.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 4.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden

til bokstavene.

Matematikk: Multi

øvebok s. 18.

Leselekse:

Øv på leseark 4.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden

til bokstavene.

Øveboka:

Øve på å skrive ord.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør

det så fint som

mulig.

“Postkassen” m/

leksepermen,

øvebok og mattebok

samles inn.

Ekstra for de som

har lyst å gjøre noe

mer:

og/eller kapittel 2

Multi Nettoppgaver

Praktisk lekse: Sjekke penalhuset hver dag; spisse gråblyant, rød/blå blyant,

fargeblyanter og om visket ligger på plass + legge det i sekken.

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

Eline, Aina, Hannah, Edith, Markus og Mariann.

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1a

