
Lassa skole
Uke 5

30.01-03.02

Informasjon til hjemmet: Bursdagsbarn:

★ Chromebook: Det er fint å se at alle kommer med fulladet

chromebook som de tar godt vare på.

★ Vi jobber med nettvett på skolen. Det siste temaet har vært

kommunikasjon på nett, og fordeler og ulemper med dette. Fint

om dere kan ta opp tråden hjemme og. Dette er en

kommunikasjonsform vi ikke bruker på skolen enda, men det er

viktig å skape gode holdninger tidlig.

★ Headset: Husk å ta med headset.

★ Innesko/gymsko: Fint om dere kan sjekke at barna deres har

innesko/gymsko. Det blir glatt å løpe på strømpene og fort

gjort å skade seg.

★ Engelskfagdag: Tirsdag 14. februar blir det engelskdag på

Lassa skole. Da stiller vi alle sammen i “skoleuniform” og

snakker engelsk hele dagen. Elevene kan ha på seg hvit

skjorte/ bluse/ topp og mørk bukse/ skjørt. I lunsjen blir det

servert scones med krem og syltetøy og te (ta 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 her. På forhånd tusen, tusen takk. Vi gleder

oss til en spennende og annerledes skoledag.

Februar:

1. Heine

7. Alma

7. Zakarya

13. Hedvig

13. Selma

14. Thomas

17. Silje

19. Frida H

24. Rita

25. Lena

27. Emma

https://docs.google.com/document/d/1XMzo3vZi11eUD-ItwoGz-OPoxz4pEQNhWDlT3R1EWj4/edit?usp=sharing


Fag Innhold/tema Læringsmål

Norsk Leseforståelse

Fakta

Stavskrift

Jeg kan lese tekster med flyt og forståelse.

Jeg kan skrive faktatekster med avsnitt og

underoverskrifter.

Jeg kan bruke en funksjonell håndskrift når

jeg skriver.

Matematikk Multiplikasjon og

divisjon

Jeg kan bruke rutenett i multiplikasjon.

Jeg kan se sammenhengen mellom

multiplikasjon og divisjon.

Engelsk Spørreord Jeg kan forstå og bruke noen spørreord på

engelsk.

NSM Dyras hemmeligheter

Hvem var vi?

Jeg kan navn på dyr som bor i den norske

skogen.

Jeg kan fortelle om mennesker i Norge før og

nå. Jeg kan si litt om jegere og sankere.

KRLE Hellige skrifter Jeg kjenner til noen hellige skrifter.

Musikk Folkemusikk Jeg kjenner til joik og samiske rytmer.

Jeg deltar i samspill.

Sosial kompetanse Inkludering Jeg inkluderer alle i leken.

Husk gode klær hver dag.



Lekser:

Mandag 30.01 Tirsdag 31.01 Onsdag 01.02 Torsdag 02.02

Norsk:

Gjør oppgaven som

ligger på classroom:

Skriv om slekten din.

Du skal skrive rett

inn i dokumentet.

Norsk:

Leseark 1

Les om mumier.

Arket ligger i

leksepermen. Dere skal

ikke gjøre oppgavene på

baksiden av arket.

Leseoppdrag:

- Sett strek under 3

ord med dobbel

konsonant.

- Sett strek under

et ord som er

vanskelig å lese.

- Fortell til en

voksen om det du

har lest.

Matematikk:

Gjør side 78 og 79 i

matteboka di.

Norsk:

Les side 75 i Zeppelin

Lesebok.

Engelsk:

Se ark i lekseperm. Les

sammen med en voksen

og lag også noen egne

spørsmål. Oversett til

norsk.

Ekstra: Les engelsk bok

på Chromebook. Du

finner link på Classroom,

Engelsk.

Ukens skatt:

Sofie og Liv
Leonora og Frida

Norsk:

Les 15 minutter i ei

biblioteksbok.

Lekser samles inn på

torsdag:

1. Lekseperm/

beskjedperm

2. Mattebok

Hele uken: Øveord, gloser og multiplikasjon.  Skrives inn i egen bok som ligger hjemme.

Fredagssjekk hver fredag.

Ekstra: Les i en biblioteksbok. Salaby: Multiplikasjon

Uke Øveord Gloser Multiplikasjon

5 sykkel

nøkkel

løkke

dykker

hikker

hva? = what?

hvem?  = who?

når? = when?

hvorfor?  = why?

hvor? = where?

1. Øv på alle muntlig.

2. Øv på alle eller noen

skriftlig.

1 x 5 =  5

2 x 5 =  10

3 x 5 =  15

4 x 5 =  20

5 x 5 = 25

6 x 5 = 30

7 x 5 = 35

8 x 5 = 40

9 x 5 = 45

10 x 5 = 50

Vi ønsker alle en fin uke!

Hilsen Liv Anne, Hilde, Vilde,  Benedicte, Sissel, Terje, Frida og Mariann


