
UKEPLAN      1. TRINN      2017/2018        UKE 4-5 
Tidspunkt Økt Mandag 22.01. Tirsdag 23.01. Onsdag 24.01. Torsdag 25.01. Fredag 26.01. 

 
8.50-10.30 

1 Samling 
Norsk 
Bokstaven B b 

Samling 
Matematikk: 
Addisjon 

Vi ordner til 

100-
dagersfest 

Samling  
 
Kunst og 
håndverk 
 

Samling 
Matematikk: 
Addisjon 
 

2 

3 

4 

10.30-11.45  Mat/friminutt 

  
11.45-13.00 

5 Svømming: gr. 1 
Gym: gr. 2 
Engelsk: gr. 3 
Musikk: gr. 4 

Vi ordner til  
100-dagersfesten 
 

100-
dagersfest 

Svømming: gr. 3 
Gym: gr. 4 
Engelsk: gr. 1 
Musikk: gr. 2 

Lese- og 
skrivetrening 
 

6 

7  
Helg 13.00-13.30  Mat/friminutt  

 
Mat/friminutt 

13.30-14.30 8 Lese – og 
skrivetrening 

100-
dagersfest 

Lese- og 
skrivetrening 9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

 
Tidspunkt Økt Mandag 29.01. Tirsdag 30.01. Onsdag 31.01. Torsdag 01.02. Fredag 02.02. 

 
8.50-10.30 

1 Samling 
Norsk 
Bokstaven Æ æ 

Samling 
Matematikk: 
Subtraksjon  

Samling 
Norsk: Lese- og 
skrivetrening 

Samling  
 
Kunst og 
håndverk 

Samling 
Olweus klassemøte 
Matematikk:  
Subtraksjon  

2 

3 

4 

10.30-11.45  Mat/friminutt  

  
11.45-13.00 

5 Svømming: gr. 2 
Gym: gr. 1 
Engelsk: gr. 4 
Musikk: gr. 3 

Lese- og 
skrivetrening 
 
 

Uteskole Svømming: gr. 4 
Gym: gr. 3 
Engelsk: gr. 2 
Musikk: gr. 1 

Lese- og 
skrivetrening 
 

6 

7  
Helg 13.00-13.30  Mat/friminutt  

 
                        Mat/friminutt 

    8 Lese- og 
skrivetrening 

Uteskole Lese- og 
skrivetrening 9 

Slutt  14.30 12.45 14.30 14.30 12.45 

Lekser: 

Lesing og skriving Leksebok 2 leveres inn 02.02.  
Den trenger ikke ligge i sekken i mellomtiden. 

 Hver dag: 
Leselekse; se i 
lesemappen. 
Øv på lydene til 
bokstavene vi har lært. 

Skriv så mange ord eller setninger som du klarer, som passer til bildene i 
lekseboka. Kryss av på skjemaet når du er ferdig.  
De som klarer å skrive med småbokstaver, gjør det. Husk mellomrom 
mellom ordene når du skriver, og punktum til slutt i alle setninger. 
 
Lesemappa må ligge i sekken alle dager. 

Matematikk Matemagisk: Uke 4: s. 6 – 9. 
                         Uke 5: s. 10 – 13. 
Kan: Spill et terningspill med noen hjemme. Fortell i lekseboka hva 
dere spilte og hvordan det gikk (eleven skriver). 
Matemagisk sendes heim tirsdag. 

 
Mål: 

Du skal kunne: 

- skille bokstavnavn og bokstavlyd, skrive bokstavene b, æ, trekke lyder sammen til ord 

- skille ord med mellomrom når du skriver, og avslutte alle setninger med punktum 
- addere og subtrahere med tallene opp til 10, finne tiervenner 
- navngi ulike kroppsdeler; nakke, skulder, albue, hofte, lår, kne, legg, ankel 

Kontaktinformasjon:  
tone.haugan@fosenskole.no       Tlf: 48 20 10 86    
hege.taarnesvik@fosenskole.no Tlf: 92 46 67 26 
Marte Berg: Tlf: 95 49 38 90 
Skolens hjemmeside: www.minskole.no/botngardskole 
 

mailto:tone.haugan@fosenskole.no
mailto:hege.taarnesvik@fosenskole.no
http://www.minskole.no/botngardskole


 
 
Marte Berg er nå kontaktlærervikar for Ina på blå gruppe.  
 
Onsdag 24. januar har elevene gått 100 dager på skolen, denne dagen har vi gledet oss til 
lenge. Vi skal ha kunstutstilling, jobbe med 100-dagersbok, og ellers gjøre litt andre ting enn 
vi pleier på en vanlig onsdag.  Send gjerne med en matpakke der 100-tallet kommer fram. 
Be elevene om å fortelle fra dagen når de kommer heim   
 
Vi jobber med kroppen som tema, og lærer navnet på ulike kroppsdeler;  
Nakke, skulder, albue, hofte, lår, kne, legg, ankel. Mange syns noen av disse begrepene er 
litt vanskelige, så det er fint hvis dere snakker om kroppen og kroppsdeler hjemme også.  
I tillegg til å navngi kroppsdeler, vil vi også snakke om hva kroppen trenger av drivstoff for å 
fungere; hva det lurt å spise mye av, og hva det er lurt å spise lite av. 
 
I matematikk jobber vi fortsatt med tallene opp til 10, og introduserer addisjon og 
subtraksjon. Vi øver også på tiervenner – tall som til sammen blir 10. Dette er det veldig 
smart å øve MYE på, slik at tiervennene blir automatisert, det vil lette elevenes videre arbeid 
med regning.    
 
 
Hilsen lærerne på 1. trinn 
 


