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TEMA NOE Å ØVE PÅ

NORSK
MATEMATIKK

ENGLISH
KRLE
MUSIKK
NA/SA
KROPPSØVING
SOSIALT

Jeg kan skrive ord med dobbel konsonant.
Jeg kan skrive tall på utvidet form
(eks. 47 = 40 + 7).
I can listen and mark the correct answers.
Jeg kan fortelle noe om hva en buddhist tror på.
Jeg kan synge noen sanger knyttet til vinter.
Jeg kan snakke om egne følelser.
Jeg kan kaste og ta imot en ball.
Jeg kan be om hjelp.

Matematikk: Øveord:
fin - finn,
tak - takk,

kom - kommer

English:
together

table
bed

bedroom
brother
sister

LEKSE TIL TIRSDAG LEKSE TIL ONSDAG LEKSER TIL TORSDAG LEKSER TIL FREDAG INFORMASJON TIL FORESATTE

LESING 1.Les 15 min. i småboka!
Fortell fra boka. til en voksen
hjemme.

2.Les på CB: “Gode og
vonde følelser”, s. 140 (Må)
og s. 141 (Kan).

1.Les 15 min.i småboka!
Fortell fra boka til en voksen
hjemme..

2.Les “ Bak Mumme bor Moni”
s. 142 (Må) og s. 143 (Kan).

1.Les 15 min. i småboka!
Fortell fra boka til en voksen
hjemme.

1.Les i småboka!
Fortell fra boka.

2. Quest: read p. 25
Lekse i Quest annenhver
uke.
A og B

Foreldreundersøkelse
Husk foreldreundersøkelsen!
Siste frist er 3.desember.

Tur med fadderne
På tirsdag skal vi på tur med
fadderne kl.09.30. Det blir
vanlig skole først. Elevene
har lov til å ta med varm
drikke, pølse og pølsebrød.
Husk sitteunderlag og varme
klær.

NB! Husk at småboka alltid
skal ligge i sekken.

SKRIVING Gjør skriveoppgaven ”Hva er
du redd for...” s. 141 (CB)  i
H-boka.

Gjør oppgave 1 eller 2 s.143
(CB) i H-boka.

Skriv øveordene tre ganger
+ en setning med hvert
øveord fint i H-boka.

DIGITALT Leseleksa ligger under lekser
på Classroom.

Leseleksa ligger under lekser
på Classroom.

Sorter enkel og dobbel
konsonant (ordriket.no)
Gjør oppgavene på CB.

REGNING Radius O-bok:
Gjør s. 54 og 55.

Radius O-bok:
Gjør s. 56 og 57.

MUNTLIG Finn ordene med dobbel
konsonant i teksten. Hvilke
finner du?

https://ordriket.no/read/ef0be272-d624-4e0c-be04-fa4e25212313
https://ordriket.no/read/ef0be272-d624-4e0c-be04-fa4e25212313

