
Ukeplan uke 11  for 1. trinn
Dagsoversikt

Mandag 14.03 Tirsdag 15.03 Onsdag 16.03 Torsdag 17.03 Fredag 18.03

Start 8.20

Bibliotek (B)

Stasjoner norsk

Kor/lekbasert læring

Start 8.20

Matematikk

Bibliotek (C/D)

Gym (A/B)
Lekbasert læring(C/D)

Start 8.20

Uteskole

Tekstskaping

Start 8.20

Norsk/matte

Gym (C)

Lekbasert læring

Svømming (D)

Start 8.20

Norsk

Matematikk

Bibliotek (A)
Lekbasert læring
(C/D)

Slutt  13.45 Slutt  12.30 Slutt 13.45 Slutt  13.45 Slutt 12.30

Ukas mål

Matematikk: ● Kunne bruke penger til å veksle og handle med.

Norsk: Bli kjent med bokstaven Qq og W:
o Vite at navnet er «ku»
o Vite at lyden er “kk”.
o Øve på å skrive stor og liten Qq

med riktig skriveretning.
o Vite hvor Qq bor i bokstavhuset.

● Vite at bokstavnavnet er dobbelt-v, men lyden er v.
● Øve på å skrive både stor W og liten w med riktig

skriveretning.
● Vite hvor Ww bor i bokstavhuset.

Lekser

Til tirsdag
● Leselekse: Lesebok A s.104
● Matematikk ukelekse: Ark i lekseperm, leveres torsdag.

Til onsdag
● Les og skriv:Ordriket bokstavbok s. 114
● Pakk til uteskole.

Til torsdag ● Les og skriv: Ordriket bokstavbok s. 115
● Ta med lekseperm

Til fredag
● Leselekse: Lesebok A s. 108-109 (med lesehjelp)
● Se i “Fortellerboken” sammen med en voksen. Legg den tilbake i

sekken.



Dette jobber vi med på skolen

Sosialt: Jeg tar ansvar å komme inn på tiden om morgenen og etter
friminuttet.

Matematikk: Addisjon og subtraksjon med penger. Addisjon med sum opp til 20

Norsk: Bokstavene: Ii, Ss, Vv, Ee, Aa, Mm, Ll, Rr, Oo, Tt, Nn, Åå, Uu, Dd, Kk, Hh,

Ff, Jj, Pp, Gg, Bb, Øø. Yy, Ææ , Cc, Qq, Ww Øveord: en, ei, et

Lekbasert læring Kropp og helse

Informasjon

Svømming
Vi starter opp med svømming fra torsdag uke 12. Hver klasse får svømming to ganger. Målet
er å bli kjent med svømmehallen, tilvenning og kartlegging av nivå. Vi starter med D klassen.
Elevene må ha med seg svømmetøy, håndkle, såpe og badehette.

Kartleggingsprøver i lesing og regning
I uke 16 og 17 (18) vil vi gjennomføre kartleggingsprøver i lesing og regning. Det vil bli gitt
mer informasjon om dette på foreldremøtet. Dere kan også lese mer på www.udir.no

Foreldremøtet 1.trinn
Vi minner om foreldremøtet for 1.trinn, torsdag 31.mars kl 18.

To lange tirsdager i mars og april
Vi minner om at tirsdag 29. mars og tirsdag 5. april så går vi på skolen til 14.30.

Hilsen alle voksne på 1.trinn.
Solås skole: 51 61 46 10 (administrasjon)
Skolens nettside: www.minskole.no/solaas

en/ei/et bokstaven Q bokstaven W

http://www.udir.no
http://www.minskole.no/solaas


Boogie, boogie, boogie

Så tar vi høyre hånden frem,

så tar vi høyre hånden bak,

så tar vi høyre hånden frem og rister litt på den.

Vi danser boogie-boogie og snur oss rundt omkring, og så er vi her
igjen.

Åh boogie, boogie, boogie. Åh boogie, boogie, boogie. Åh boogie,
boogie, boogie,

og så er vi her igjen.

Så tar vi venstre hånden frem, osv.

Så tar vi høyre foten frem, osv.

Så tar vi venstre foten frem, osv.

Så tar vi nesa frem, osv.

Så tar vi hodet frem, osv.

Så tar vi rumpa frem, osv

Så tar vi hele kroppen frem, osv.»

https://www.youtube.com/watch?v=3mAaytus7Ks


❖Her kan du øve på å skrive Qq på rett plass i bokstavhuset.

❖Her kan du øve på å skrive Ww på rett plass i bokstavhuset.

❖ Mattenøtter er kodeoppgaver som får elevene til å tenke algebraisk.


