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Norsk: Samtale om personer, ting og handling i 
bilde og tekst. Staving og tekstforming.
Matematikk: Større enn og mindre enn tegn > <
Tiervenner.
Engelsk: Forstå og bruke ord knyttet til 
klasserommet. Lære språklyden i chair og 
teacher. 
Sosialt: Lytte når andre har ordet i samling

I tillegg til vanlig undervisning i norsk 
denne uka, skal alle elevene kartlegges i 
bokstavkunnskap og lesing av stavelser. 



Lekser

Salto lesebok

Kaldt, side 10 og 11

Stjerne- og månetekst er de viktigste tekstene å øve 

på nå. Eleven må lese teksten høyt for en voksen tre 

ganger. Dette bør gjøres to ganger i uka. De som 

ønsker kan fortsette med sol-teksten. 

Alle trener på å lese teksten så nøyaktig som mulig. 

Det er også lurt å be de om å gjenfortelle hva de har 

lest. 

Vennlig hilsen…
Lærerne på 1. trinn

Uka som gikk

Vi jobber med temaet dyr om vinteren i både norsk og 

matematikk. Bjørnen er ett av dyrene vi har lest om

denne uka. Vi gikk ned i skogen for å lage våre egne 

bjørnehi på uteskolen på fredag. Elevene kom godt i 

gang med arbeidet med hiene sine. Plutselig dukket 

det opp en diger skogsmaskin og vi måtte avslutte 

med de fine hiene. Uteskolen ble en studie av 

skogsmaskiner og det var ganske morsomt det også ☺


