
 

LEKSER OG INFORMASJON FOR 1. TRINN          UKE: 44     DATO: 26.10 - 30.10 
http://www.minskole.no/tunballen 
 
 
Denne uka kommer vi til å ha bål på tur. Elevene kan ha med seg mat 
de kan grille hvis de vil. Det kan være lurt å ha med sitteunderlag. Fint 
om dere som har ved, kunne tatt med en vedkubbe i sekken. 
Elevene trenger tykke votter/regnvotter på tur. Ellers viktig med 
godt med tøy. Det er kaldt og surt ute nå for tiden!! 
 

Dette holder vi på med på skolen denne 
uka: 
Norsk: Bokstavene Uu og Dd. 
Vi lærer om setninger. 
 
Matematikk: Tallene 0-10.  
 
Engelsk: This is me. 
 
Fremover vil vi ha om temaet “jeg i 
familien”.  

Ukas faglige mål: 
Norsk: 
Jeg kan kjenne igjen og skrive bokstavene Uu og 
Dd. 
Jeg kan lyden til bokstavene Uu og Dd.  

 
Matte: 
Jeg vet hvordan tallsymbolene 0 - 10  skrives. 
Jeg kan finne riktig mengde til riktig tallsymbol.  
 
Ukas sosiale mål:  
JEG KLER MEG RIKTIG ETTER VÆRET, OG HOLDER 

GARDEROBEN RYDDIG.  

TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG 

NORSK:  
Les i zeppelin bokstavbok s.80. Les 
ordene under rød stjerne sammen 
med en voksen. Hvis du vil kan du 
også lese gul stjerne s.83. 
 
Lag to setninger til bildet. Si de høyt 
til en voksen hjemme.  
 

NORSK:  
Les i zeppelin bokstavbok 
s.80. Les ordene under rød 
stjerne sammen med en 
voksen. Hvis du vil kan du 
også lese gul stjerne s.83. 
Finskrift 
Bokstaven U/u. Gjør arket i hvit 
perm. 
 

NORSK: 
Les under rød stjerne i zeppelin bokstavbok 
s.81. Les setningene sammen med en 
voksen høyt tre ganger. Hvis du vil kan du 
også lese gul stjerne s. 81. 
 
MATTE:  
Form tallene 1-8 med ting fra naturen.          
(blader, stein, pinner, kongler osv). Send et 
bildet på mail til kontaktlærer.  

NORSK: 
Les under rød stjerne i zeppelin bokstavbok s.81. 
Les setningene sammen med en voksen høyt tre 
ganger. Hvis du vil kan du også lese gul stjerne s. 
81. 
 
Finskrift 
Bokstaven D/d. Gjør arket i hvit perm.  

Blå- marte.hjortland@kristiansand.kommune.no Rød- gundersen.cathrine.nordjordet@kristiansand.kommune.no Gul - rannveig.midboe@kristiansand.kommune.no  
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