
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
1 3

Utviklingssamtaler28.mars-1.april

Minner om utviklingssamtaler som starter 
denne uka. Bruk inngangen nede der hvor 

elevene går inn. Vel møtt!
Elevene kan være med denne gangen. Jeg

lager et tegnebord på utsiden av 
klasserommet hvis dere vil snakke med 

meg alene. 

Norsk: Lese kjente ord med flyt. Gjenfortelle en tekst
for å øke forståelsen.
Matematikk: Utforske hvordan addisjon og 
subtraksjon henger sammen. Vite hva enerplass og 
tierplass er. 
Engelsk: Lytte til og forstå en barnebok på engelsk. 

Snakke om ukedagene og rekkefølgen.
Sosialt: Elevsamtaler. Reflektere om egen

skolehverdag og læring

Samling

Norsk
Nye lesetekster

Elevsamtaler
AskiRaski

Plantime og musikk

Matte
Utforske addisjon og

subtraksjon i 
tallvenn-modellen

Samling

Matte
Regnefortelling med 

addisjon og 
subtraksjon

Norsk
Språkspiralen

Kunst og håndverk
Påsketing

Samling
Norsk

Stasjoner:
Lese, skrive og

språklek

Matte
Enerplass og

tierplass

Engelsk
The Very Hungry

Caterpillar
Sorteringsaktiviter

Samling

Gym
Hinderløyper og

lagspill

Norsk
Språklek

Matte
Velge regneart for å 

finne forskjell 
mellom tall

Samling

Arbeidsplan med
norsk- og

matteoppgaver

Matematikk
Finn forskjellen med 

noomer

Leketime



Lekser

Det kommer til å skje litt forskjellig som er utenom det 
vanlige på 1.trinn denne uka. 

Vi begynner med utviklingssamtaler og elevene har for 
første gang mulighet til å være med. I den forbindelse skal 

de også ha elevsamtaler med meg.

Vi får besøk av helsesykepleier Louise som skal snakke med 
klassen om kropp og grenser.

På onsdag skal vi øve i samfunnshuset sammen med de 
største barna fra Vesletun og Furuheim. Vi har øvd på flere 

sanger fra Sangskatten i det siste, så det blir spennende å se 
hvordan det blir når alle kommer sammen. Det blir konser ti 

samfunnshuset mandag 4.april kl. 16-16.30.

Det er travle tider for førsteklassingene våre!

Fuglekassa

Salto side 70 og 71

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

månetekst. Gå videre til soltekst hvis barnet leser 

måneteksten med god flyt og tempo. 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. Les teksten 

tre ganger etter hverandre. 

Leseoppdrag:

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

stavelser når du leser de lange ordene. 

Vennlig hilsen…
Lærerne på 1. trinn

Denne uka


