
Ukeplan uke 42 for 1. trinn
Dagsoversikt

Mandag 18.10 Tirsdag 19.10 Onsdag 20.10 Torsdag 21.10 Fredag 22.10

Start 8.20

Stasjoner norsk

Lekbasert læring

Start 8.20

Matematikk

Bibliotek og lek(C/D)
Gym (A/B)

Start 8.20

Uteskole

Tekstskaping

Start 8.20

Stasjoner

Matte (A/B)
Gym (C/D)

Lekbasert læring

Start 8.20

Norsk

Matematikk

Bibliotek og lek (A/B)
Lekbasert læring (C/D)

Dagen avsluttes 13.45 Dagen avsluttes 12.30 Dagen avsluttes 13.45 Dagen avsluttes 13.45 Dagen avsluttes 12.30

Ukas mål

Matematikk: ● Kunne skrive tallene 1-10 med riktig retning.
● Ulike representasjoner av tallene 7 og 8.
● Tallvenner

Norsk: Bli kjent med bokstaven Rr
● Vite at bokstavnavnet til Rr er “err”
● Vite at bokstavlyden til Rr er “rrrr”.
● Øve på å skrive stor og liten Rr på rett plass i bokstavhuset.

Lekser

Øveord ser - ler  (øv på disse ordene hver dag)

Til tirsdag
● Skrivelekse i norsk: Ordriket bokstavbok side 34, oppgave 4, 5, 6

og 7 (Ikke gjør mer). Legg boka i sekken igjen.
● Øv på ukas mål.

Til onsdag
● Leselekse: Side 32 i ordriket lesebok 1A. De som ønsker mer

utfordring kan også lese side 33. Leseboken skal ligge hjemme.
● Øv på ukas mål.
● Pakk tursekken din sammen med en voksen.

Til torsdag ● Matematikk: Side 25 i multi øvebok (ikke gjør mer). Legg boka i
sekken igjen. (B- klassen får kopi i blå perm)

● Øv på ukas mål.

Til fredag
● Leselekse: Gjør lesetreningsarket i permen.



● Vis “Fortellerboken” til en voksen. Fint om en voksen kan skrive en
kommentar til teksten. Eks: “Kjekt å høre om turen”.

● Øv på ukas mål.

Dette jobber vi med på skolen

Sosialt: Jeg går rolig i gangen og i klasserommet og holder armene for meg selv.

Matematikk: Kap 2: Tallene til 10. Telle opp og angi mengder opp til åtte med tallsymboler.

Norsk: Bokstavene Ii, Ss, Vv, Ee, Aa, Mm, Ll og Rr

Informasjon

Studenter på første trinn
Kirsten får studenter i uke 42-44. De vil primært være i A-klassen, men blir nok å se i de andre
klassene også.

Utviklingssamtaler
Vi starter med utviklingssamtaler i uke 43-44. Dere får innkalling via Visma.

Sosialkveld 1B
Minner om sosialkveld for 1B tirsdag den 19.10 klokken 17:00 på SFO. Se forøvrig klassens
Facebookside for mer info.

Uteskole
Det blir uteskole på onsdag. Husk klær etter vær, og skiftetøy på skolen.

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

bokstaven R ser ler

http://www.minskole.no/solaas






Ukesang - Rainbow colours (hermesang)

https://www.youtube.com/watch?v=SLZcWGQQsmg


★Her kan du øve på å skrive R r på rett plass i bokstavhuset:

★Her kan du spore tallene.

★Her kan du skrive tallene som mangler
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