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Jeg kan skrive en etterlysning med beskrivelser.
Jeg kan utforske målinger med omkrets og areal.
I can talk about Easter traditions in English speaking countries.
Jeg kan delta på gudstjeneste eller vennskapstime.
Jeg vet om et kulturminne i vårt nærmiljø.
Jeg synger sangene til påskegudstjenesten/vennskapstimen.
Jeg kan takle å bli flau.
Jeg kan delta i sirkeltrening og kjenne at jeg bruker ulike muskelgrupper i ulike øvelser.

Fokusord

kulturminne
etterlysning

flau
gudstjeneste

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

LESING Ark: “Et fargerikt språk” Read and translate:
MUST: Textbook page 84
EXTRA: Textbook page 85

Les påskekrim på
Skolen.cdu ❖ Forrige uke sang vi for barnehagebarn.

Mange er spente på hvordan det blir å
være fadder for nye 1.klassinger. I mai
blir det fadderkurs.

❖ Torsdag 30.mars skal vi på
skolegudstjeneste i Sandnes kirke.
Alternativet er vennskapstime på skolen.

❖ Fredag 31.mars har elvene påskelunsj på
skolen. Vi dekker på til et felles bord
med bidragene hver elev har tatt med.
Det er ikke nødvendig med matpakke
denne dagen. Hver elev har med egen
tallerken, kopp og kniv. Se eget skriv på
transponder.

❖ Vi ønsker alle en riktig god påskeferie!
Første skoledag for elevene er onsdag
12. april.

SKRIVING Gjør oppgaver til “Et
fargerikt språk”

Rett feil og få
underskrift av en
voksen i gloseboka.

Worksheet:
Mark the correct Easter egg.

REGNING Øvebok: MÅ: Gjør
oppgave 17, 19 og 22
side 68 - 70. KAN:
Oppgave 18, 23 og 25
side 68 - 71.

Øvebok: MÅ: Gjør
oppgave 39, 41 og 42
side 127 og 128. .
KAN: oppgave 43 og
44 side 129.

MUNTLIG Øv på gloser, fokusord og gangetabellen.

DIGITALT MÅ:
Areal

EXTRA:
News in English: Easter

https://podium.gyldendal.no/mno1-4/4b/7/e/1
https://app.elevkanalen.no/nyheter/1880/artikkel/128690

