
Info til foreldre:   

Denne uka er det høytlesingsuke i  1 - 4. klasse. Elevene er delt inn i grupper på 
tvers av trinn etter hvilken bok de har valgt å høre. Dette foregår hver dag i 2. 
økt.

Tur på tirsdag. Ta med pølser og noe varmt å drikke.Vi skal ake borte ved 
hoppbakken, ha bål og være sammen med 2. klasse. Det er også lov til å ta med 
sitt eget akebrett( ikke kjelke).

Leksa i Zeppelin er forskjellig for hver elev. Leksa for uke fem står i permen, 
og slik blir det i noen uker fremover.

For å komme på multi smart øving må du gå på kompasset og logge deg inn på 
skolestudio.no. Velg logg inn med feide. Skriv ditt individuelle brukernavn og 
felles passord. 

 Husk varme klær..
  

 
 

Brukernavn: 
INDIVIDUELT FOR 

HVER ELEV.

Passord til 
feideinnlogging: 

Start100

Øveord i engelsk

What is the 
weather like  
today? 

It is sunny.

 ut og kose oss og 
ha det kjempegøy!

Kom deg til 
bakken, ha 
med et 
akebrett. 
Ta med ei 
diger 
brødskive, 
for du må 
være mett. 
Og husk og 
kle deg god 
og varm i 
nok av 
vintertøy, 
for vi skal    

UKEPLAN 1. KLASSE, 
Uke: 5

: _________________________________

Anne Lill 
Gullsmedmoen 
tlf.45090350 

Fag Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag Læringsmål

Lesing Lese boka i 
lesemappa. Før dette 

på lesekortet.

Lese boka i lesemappa 
Før dette på 
lesekortet.

Lese boka i lesemappa.
Før dette 
på lesekortet.

Les boka i 
lesemappa. Før 
dette på 
lesekortet.

Jeg kan lese ord med tre lyder. 
(enstavelsesord)
Lære sangen utenat.

Skriving Skriv ordene i skriveboka så 
fint du kan. Zeppelin, se sidetall 

på permen i boka.
Jeg kan skrive en setning..

Matte Multi smart Øving 
12min

Ark som du har 
fått på skolen.

Jeg kan telle videre fra et tall mellom 1 og 10.
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