
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
10

Norsk
Nye lesetekster

AskiRaski
B og d

SFO

Plantime

Matematikk
Addisjon og 

subtraksjon på tallinje

Norsk
Språklek- rimetrollet

AskiRaski
B og d

Matematikk
Tiervennbingo

SFO

Engelsk
Værmeldingen
Bokstaven W/w 

uttaletrening

Samling
Kalender og været på 

norsk og engelsk

Kroppsøving
Kortstokkstafett

Stikkball

Norsk
Språklek-

bokstavvers

Matematikk
Tallinjer

Sangskatten 
Øving 

Norsk
Lesegrupper

AskiRaski
B og d

Matematikk
Nabotall på tallinja

Leketime
Valgfri lek ute/ inne

Tirsdag7.mars –11.mars

Norsk: Lesekurs. Leke og eksperimentere med 
språket. Skille de formlike bokstavene b og d.
Matematikk: Kjenne igjen og skrive tall- og 
tallmønstre opp til 10 på tallinje. 
Engelsk: Beskrive været på engelsk. Lytte til, 
kjenne igjen og uttale bokstaven W/w.
Sosialt: Hva gjør en god venn?

Skidag blir til vinteraktivitetsdag tirsdag 
8.mars. Vi skal være ute med alle elevene 
på 1-4 trinn med mindre området rundt 

skolen er for isete. 

Vinter-
aktivitetsdag

Småtrinnet skal være 
sammen hele dagen 

og gjøre ulike 
aktiviteter utendørs. Vi 
griller til lunsj, alle kan 

få to pølser hver. 

Ta med vanlig niste i 
tillegg, drikke og 
passende klær.



Lekser

Lesetid

Salto side 56 og 57

For de aller fleste holder det å øve på stjerne-eller månetekst. 

Gå videre til soltekst hvis barnet leser måneteksten med god 

flyt, det vil si at de ikke nøler, stopper opp eller leser mye feil. 

Dere kan også lese solteksten sammen høyt (korlese) og så få 

barnet til å gjenfortelle innholdet. 

Vi anbefaler å øve på leseleksa to ganger i uka. 

Leseoppdrag:

Les stjerne, måne eller soltekst. Tre ganger. Øv på å lese 

teksten så nøyaktig som mulig. Pek på hvertord mens du 

leser. 

Vennlig hilsen…
Lærerne på 1. trinn

Uka som gikk

Det var veldig hyggelig å treffe alle igjen etter vinterferien. 

Denne uka har vi vært full klasse omtrent hele tiden, det har 

faktisk ikke hendt så ofte i disse Covid-tider. 

På onsdag ble vi invitert ned i hallen for å se på 5.trinns 

forestilling hvor de viste hva de har lært etter to dager med 

sirkusskole. Det var veldig gøy, og var nok veldig inspirerende 

for mange. Vi har nemlig sett en del sirkusakrobatikk i leken til 

barna etterpå!


