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                              Ukeplan for 1B uke 43  
 

 
Læringsmål: 

Kan noe 

 

Kan godt 

 
Norsk: Jeg kan lydene til bokstavene Rr, Tt, Nn, Jj, Ff, Åå, Yy, M,m, Gg   

Matte: Jeg kan forklare og bruke likhetstegnet =   

Sosialt: Jeg bruker innestemme i timene. 
Jeg går ikke med lue, hette eller caps inne. 

  

  

Dag På skolen I lekse 

Mandag  
 

Samling 
Ukeplan, ukas mål, lekser. 
Norsk: Ukas dikt og repetisjon  
Naturfag: gran, furu, bjørk, eik, lønn 
Uteskole: Vi ser på ulike trær 
K&H: Kunst 

Ukelekse (Les litt hver dag): 
Lese i Zeppelin 1a s. 68 og 69. 
Gjør de røde oppgavene. 
Les s. 70-71, og gjør de to 
første røde oppgavene. 

Tirsdag  
 

Samling 
Norsk: Repetisjon r, t, n 
Matematikk: Likhetstegnet 
Lek 
KRLE: Røde og grønne tanker 

 

Onsdag  
 

Samling  
Norsk: Repetisjon j, f, å 
Matematikk: Dragonbox 
Lek 
Engelsk: Colours repetisjon 

 

Torsdag  
 

Samling 
Fellessamling: FN- dagen 
Stasjoner: Norsk, setninger og ord 
Matte, Dragonbox, Engelsk, repetisjon 

 

Fredag  Gym: Aktivitetsløype 
Samling 
Ukas mål 
Norsk: Repetisjon v,m 
Samf.fag: Empati 
Lek 

 

 
Se informasjon på baksiden. 
 
Jeg har sett ukeplanen og innholdet i mappen:___________________________ 
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Generelle beskjeder: 
 
Mandag: Uteskole! Husk vedkubbe, drikke og varme klær!  
 
Studenter: Vi har studenter fra barnehagelærerutdanningen i klassen vår denne uka. De 
skal ha observasjonspraksis hos oss i èn uke. Velkommen! 
 
Bibliotek: Vi har bibliotektime på torsdager. Hvis det ligger ei bok hjemme som eleven er 

ferdig med, så er det fint om dere husker å sende den med på skolen så barnet kan få låne 

ny. Akkurat denne uka faller bibliotektimen ut pga. fellessamling i gymsalen. 

Fra Atle, klassekontakt FAU:  
I sosial aktivitetsplan er det satt opp spillekveld for 1B torsdag 24.oktober fra kl. 17.30-
19.00. Ta med et spill (ikke elektronisk) og godt humør. Det er viktig at både elever og 
foreldre har det sosialt og gøy. Om noen har behov for kaffe tar de det med selv. Jeg tar med 
ei flaske saft. Håper alle kommer! 
 
Denne ukas høflighetsregel: Ikke gå med lue, hette eller caps inne. 
 
Fag: 
Krle: 
Vi snakker om grønne og røde tanker (psykologisk førstehjelp) Dette er et verktøy for å få 
barna til å forstå seg selv og følelsene/reaksjonene sine bedre, i tillegg til å forsøke å snu 
negative tankemønstre. Helsesykepleier Marianne besøker klassen på tirsdag med et 
opplegg rundt dette. 
Her kan du lære mer om psykologisk førstehjelp hvis du ønsker: 

https://www.youtube.com/watch?v=XTUyXgXlYF4 
 
Engelsk: Vi repeterer fargene. Snakk gjerne litt engelsk hjemme også. 
 
Ukas mål:  
Sosialt: Noen trenger å øve på å bruke lav stemme inne. Derfor blir dette et hovedfokus nå. 
 
Ønsker dere ei flott uke! 
 
Vennlig hilsen fra de voksne i 1B  

 
 

UKAS DIKT:             

ELLINGA, VELLINGA, VATLANDSGUTEN 

SLO TIL KJERRINGA MIDT PÅ TRUTEN. 

DET SKAL DU HA DITT STYGGE TROLL, 

FORDI DU IKKE KAN TELLE TIL 12. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
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