
Ukeplan uke 18 - 1B
29.april - 3.mai

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:10
Norsk
Gym

Olweus/norsk

Norsk
Matte

Tur ut 
(NaSa). 

Stasjoner.
Engelsk

Mat og garderobe ca. 10:30 - 11:15
Storefri 11:15 -11:45

Matte Stasjoner
Kunst og 
Håndverk

Stasjoner. Lek/musikk

Ferdig 12:45 Ferdig 12:45 Ferdig 13:15 Ferdig 12:45 Ferdig 12:45

Lekse uke 18

Matte

| Norsk

Sider 48 og 49 i oppgaveboka

Damms leseunivers og en side (eller noen linjer) med øving i 
skriveboka.

Elevene vil nå få en ekstra lekse i form 
av øving på riktig skriveretning. Det er 
viktig å få det riktig nå dersom de ikke 
skal streve med stav/løkkeskrift.

Vi minner om at 
onsdag er f ridag 
(l.mai). Nyt den!

Det er 100 år siden Bratsberg 
Amt ble til Telemark fylke. I 
den forbindelse skal det lages 
en film, og det er ønske om å 
intervjue noen 1.klassinger fra 
Rjukan om Telemark.

Det nærmer seg 17.mai. Det er to foreldre som 
har meldt seg til å gå sammen med meg i toget. 
Det er supert, og er det flere som vil så er det 
bare å henge seg på.

Vi har derfor jobbet litt med 
Telemark på ulike måter. Det 

å ta tak i ©

Slusene i
T elemarkskanalen 
var særlig 
spennende!

Det er temadag på tirsdag, og da dreier alt seg om

Elevene deles i grupper, slik at det dannes 7 storgrupper 
med elever fra alle trinn. Disse går rundt på skolen til ulike stasjoner, og får erfaring

med ulike fysikkeksperimenter/-fenomener.
Vi gleder oss til en «annerledesdag». Mat og friminutt går som vanlig.



Fag Tema Målet er at elevene skal 
kunne:

Norsk Bokstavforming Skrive tall og bokstaver på 
riktig måte.

Matematikk Tabeller og diagrammer -lese og lage tabeller 
- lese og lage søylediagrammer

Engelsk Creepy Crawlies.

/Ant, bee, caterpillar, 
cetipede, grasshopper, 
ladybug, snail.

-kunne navn på noen inskekter 
på engelsk
- kjenni igjen noen ordbilder 
-forstå og kunne bruke noen 
preposisjoner på engelsk.

Natur og 
samfunn.

Våren.

Vi skal snakke om endringer vi 
ser, sanser og opplever.

- vite om endringer som 
skjer i naturen i løpet 
av våren.

Vi skal også ha litt fokus på 
hvordan vi skal ferdes så 
trygt som mulig i trafikken.

- være oppmerksomme på 
hva de må passe på i 
trafikken.


