
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
3

Norsk
Nye lesetekster

Kartlegging

SFO

Plantime
Planlegge 

aktiviteter til 100-
dagers festen

Matematikk
Finne tallvenner

Matematikk
Tallvenner og 

addisjon
Norsk

Språklek

SFO

Kunst og håndverk
Male vinterbilde

Norsk
Lesekurs

Aktiviteter i
grupper

Matematikk
Noome-spill

SFO

Engelsk
Stasjoner

Samling
Kalender og 

språklek

Kroppsøving
Lagspill og regellek

Norsk
Språklek

Naturfag
Bjørnen og reven

Norsk
Sanger om vinteren

Matematikk
Addisjon

Uteskole
Stasjoner som 

handler om 
brunbjørnen, 

reven, haren og 
markmusa
Leketime

Valgfri lek ute/ inne

100-dagers
fest!

17.januar –20.januar

Norsk: Samtale om personer, ting og handling i 
bilde og tekst. Stavelser.
Matematikk: Strategier for å finne ulike
tallvenner. Addisjonstegnet.
Engelsk: Lytte ut første og siste lyden i skoleord. 
Sortere ord i kategorier.
Sosialt: Lytte når andre har ordet i samling

Neste uke har førsteklassingene våre gått 
hele 100 dager på skolen! Det er 100 
dager smartere, det. Vi kommer til å 

markere dette hele uka med ulike 
aktiviteter i norsk og matematikk som 

dreier seg om 100. Se også invitasjon ☺



Lekser

Salto lesebok

Ut i snøen, side 14 og 15

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

100-dagers lekse

Vedlagt i leksepermen er det en liten plastpose. Lekse 

denne uka er å fylle den med 100 ting! Posene skal vi 

henge opp i vår 100-utstilling i klasserommet.

Posene er små, så forslag til mulige ting er makaroni, 

perler, småstein etc. Klassen har lenge trent på å telle 

i tiere både på norsk og engelsk, så det kan være lurt 

å be dem om å putte tingene i grupper på 10 for å 

gjøre tellingen enklere. Posene tas med tilbake på 

skolen fortløpende. Kanskje vi får en like fin utstilling 

som vi fikk med de som gikk i 1 klasse i 2017?


