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1. trinn Uke 23 
01.06 - 05.06  2020 

SOSIALT MÅL 
Jeg sier hyggelige ting til den jeg 
samarbeider med. 

INFORMASJON  
 
Sommerles er en nasjonal, digital lesekampanje i regi av bibliotekene. Fra og med 1. juni til 31. august kan barna 
delta på sommerles.no. Her kan de registrere bøker de har lest, få lesetips og løse oppgaver. Barna kan hente 
premier på biblioteket i løpet av sommeren. Se eget skriv. Les mer her: 
https://altom.sommerles.no/ 
 
Vi er ferdige med kartleggingsprøven i lesing, og barna har jobbet godt. Prøven skal hjelpe 
oss å kartlegge hvem som trenger ekstra oppfølging og hva vi bør øve mer på. Vi tar 
kontakt med foresatte til barna som er på eller under bekymringsgrensen før 
sommerferien. Husk å lese hver dag. Øvelse gjør mester! 
 
På torsdag får vi besøk av Birgitte Lindebø fra Sesam Sesam. Vi gleder oss! 
 
 
Vi ønsker alle en god uke. Hilsen Anne-Karin, Christina og Monica.  

 
TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
Økt 1 
08.30 - 10.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiser 
kl.10.30  
i klasserommet. 

 
 

Fri 
 

2. Pinsedag 
 
 
  

Startoppgave 
(matte kart) 

Morgensamling 
 
 Aneta bursdag

 
______ 

 
Matte 

  
 

 
      Uteskole 

 
Vi planter 
solsikker. 

 

Startoppgave 
(matte kart) 

Morgensamling 
 

Matte 
 

_______ 
 
 

Sesam 
 

  
Matte 

 
/ 
 

Uteskole 
 
 

 

Friminutt 
Kl. 11.-12.00 

    

Økt 2 
12.00 - 13.10 

Norsk 
bibliotek 

/høre lesing 
 

Matte 
 
 

 

Norsk 
/høre lesing 

 

Engelsk 
 

Ferdig: 12.45 
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Fag Mål  Jobber med 
Norsk 

 

Jeg kan si alfabetet. 
 
Jeg kan bruke 
BO-blikk 
før jeg leser. 
 
Jeg kan fortelle hva jeg 
har lest. 
 
 

 Zeppelin lesebok  
Zeppelin arbeidsbok 
 
Lese med BO-blikk. B = bilde, O = overskrift 
Hva tror vi teksten handler om? 
 
Repetere bokstavene - store og små. 
https://www.lokus.no/licensed/nye_zeppelin1_elev 
Skrive ord: Lytte ut bokstavlydene i ord. 
Skrive setninger 
 

Matte 

 

Jeg kan forklare 
hvordan jeg tenker når 
jeg regner. 
 
Jeg kan forklare 
begrepet mest. 
 
Jeg kan finne tall på 
tallinjen.  
 

 Multi 1b Tallene opp til 20 
Multi nettoppgaver 1b 
Multi smart øving 
Radius regnemester - regnestrategier 
Radius 1b 
 
Muntlig telling: Opp til 20 og ned igjen. 
Tell med to og to om gangen: 2, 4, 6 osv 
 

Engelsk Jeg kan stille spørsmål 
og svare: 
-What is your favourite 
animal? 
-My favourite animal is 
a… 
-Do you have a pet? 
-Yes, I have a.../No, I 
don´t. 

 Repetisjon: I love animals (cat, dog, horse, cow, mouse, 
snake, frog, monkey, pig, bat, rat and donkey) 
Quest tavleressurs 
Pet - kjæledyr 
Big - stor 
Small - liten 

 
 

 

 Hjemmeoppgaver 
 

Norsk Matte Engelsk 
Les: Zeppelin Elevbok.  
Gul bok: s. 98-99. 
Rosa bok: s. 92-95.  
Les minst 15 minutter hver dag! 
Fortell til de hjemme hva 
leseleksa handler om. 
 
Ekstra: Les i bøkene du har lånt 
på biblioteket. 
 
 

Gjør arket i leksepermen.  
 
Jobb i 20 minutter på multi 
smart øving. 
 

Repetisjon:  I love animals 
(cat, dog, horse, cow, mouse, 
snake, frog, monkey, pig, bat, 
rat and donkey) 
 
Pet - kjæledyr 
Big - stor 
Small - liten 
  

 
 

https://www.lokus.no/licensed/nye_zeppelin1_elev

