
Ukeplan uke 2 for 1. trinn
Dagsoversikt

Mandag 10.01 Tirsdag 11.01 Onsdag 12.01 Torsdag 13.01 Fredag 14.01

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

Stasjoner norsk/matte

Gym (C/D)

Lekbasert læring

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: ● Automatisere lille pluss.

Norsk: Bli kjent med bokstaven:
o Vite at navnet er «je» og at  lyden er /j/ .
o Øve på å skrive stor og liten  med riktig skriveretning.
o Vite hvor Jj bor i bokstavhuset.

Lekser

Øveord: og, ja, nei

Til tirsdag ● Leselekse: Lesebok A s.72, ekstra 73.
● Matematikk ukelekse: Ark i lekseperm leveres torsdag.

Til onsdag
● Skrivelekse: Ordriket bokstavbok s. 81
● Pakk til uteskole.

Til torsdag ● Les og skriv: Ordriket bokstavbok s. 80
● Ta med lekseperm.

Til fredag
● Leselekse: Les og snakk om standardene sammen med en voksen.
● Se i “Fortellerboken” sammen med en voksen. Legg den tilbake i

sekken.



Dette jobber vi med på skolen

Sosialt: Vi tar hensyn til andre i kø-situasjoner.

Matematikk: Vi jobber med addisjon på ulike måter.

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

Ff, Jj. Øveord: og,  ja, nei

Lekbasert læring Verdensrommet

Informasjon

Lesing

Vi vil oppmuntre dere til å le�� for barna utover vinteren. Det er en lur investering på mange
vis. Voksne som leser sammen med barnet, innbyr til fellesskap, nærhet og ro. Det er
utviklende for barnets ordforråd, fantasi og
forestillingsevne. Barn som lærer å bli glad i bøker, vil
ha et fortrinn i språk- og leseutviklingen.

Standardene
Standardene for Solås skole er revidert. Vi skal gjennomgå dem på skolen, og så vil vi at
dere foreldre skal gå gjennom dem med deres barn.

Øveord
Øveordene er plukket fra de 100 vanligste ordene. Fremover blir det noen øveord hver uke
som vi ønsker at elevene skal øve på å lese.

Klær til uteskole
Bare en liten påminnelse om å sjekke uteklær og skifteklær. Det er veldig kaldt ute og det er
viktig at elevene har nok med klær.

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

bokstaven J ja (øveord) nei (øveord)

http://www.minskole.no/solaas


Planetsang (mel. Napoleon med sin hær)



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

>>> Mattenøtter er morsomme kodeoppgaver som får elevene til å tenke
algebraisk.


