
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
11

Norsk
Nye lesetekster

AskiRaski
B og d puslespill

SFO

Plantime

Matematikk
Følge og lage 

geometriske mønstre

Norsk
Funksjonsmaskina

AskiRaski
B og d

Matematikk
Tiervennbingo

SFO

Engelsk
Sang om ukedagene

Oppgaver med w-
lyden

Samling
Kalender og været på 

norsk og engelsk

Kroppsøving
Samareidsleker

Kanonball

Norsk
Øve på sangene fra 

Sangskatten
SFO

Matematikk
Begrepene mønstre, 

øke og minke

Sangskatten 
Hanna Eline kommer 
for å øve med oss ☺

Norsk
Språk og sprell- Helene 

Harefrøken

Matematikk
Lage egne tallmønstre

Leketime
Valgfri lek ute/ inne

Sangskatten14.mars –18.mars

Norsk: Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til 
andre i samtaler om dyreliv. Skille de formlike
bokstavene b og d. 
Matematikk: Forklare og vise hva nabotall er. 
Lage og følge geometriske mønstre. 
Engelsk: Ukedagene. Lytte til, kjenne igjen og 
uttale bokstaven W/w.
Sosialt: Hva gjør en god venn?

På fredag kommer Hanna Eline tilbake for 
å øve sammen med oss. 30.mars skal vi 

møte barna fra Vesletun og Furuheim for 
å øve sammen i samfunnshuset. 

Matematikk
Tallmønstre med 

noomer

Norsk
Språkspiralen

Kunst og håndverk
Perle påskepynt, 

og øve på fletting av 
tråd

SFO



Lekser

Spor i snøen

Salto side 64 og 65

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

Vi hadde en veldig hyggelig aktivitetsdag med de andre elevene 

på småtrinnet på tirsdag. Vi fikk utnyttet siste rest av snø på 

Lislandjordet til en skikkelig akeøkt. Spørs om det ikke ble siste 

runden for aking denne vinteren. Vi fikk også prøve oss på å 

grille wienerpølser, det ble en ny opplevelse for de fleste, men 

jeg tror det smakte godt med pølser allikevel. 

Uka som kommer
Jeg er bortreist hele neste uke. Linn tar seg av klassen fram til 

onsdag. Torsdag og fredag kommer det vikar. Jeg kan treffes på 

Transponder eller på epost 

katrine.fuglesteg@tinn.kommune.no


