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Gymsko20.september.-25.september
Læringsmål

Norsk: Lytte ut m-lyden og v-lyden. 
Gjenkjenne og forme bokstavene M-m og V-v.
Matematikk: Bruke og forklare begrepene 
minst og mest. Utforske og finne egenskaper 
ved mengden 3. Enere og mengder.
Engelsk: delta i enkle dialoger hvor man 
presenterer seg selv
Sosialt: lytte til andre og ta ordet etter tur
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Vi kommer til å ha innegym på torsdager 
fremover når været ikke er tipp-topp. Det 
er derfor veldig kjekt om elevene kan ha 

sko med borrelås til gymmen. 



Lekser

Vi har jobbet mye med de bokstavene vi
har lært til nå. Vi har gått et skritt videre

i Imal-programmet og har nå begynt
med leseark. Der har elevene lest enkle

lyder (som på leksearket forrige uke), 
stavelser og til og med ord! Det er 

virkelig helt magisk når de oppdager at 
de har lest noe, det er mange som har 

hatt stjerner i øynene denne uka 
(inkludert læreren).

Vi har også øvd mye på sosiale 
ferdigheter som å kunne stå og gå i 

kørekke uten å ta på andre. En annen 
ting vi har trent mye på er å vente på 

tur til å si noe slik at vi får roligere 
samlingsstunder. 

Lekse denne uka:

Ark med jakten på m-lyden i 
lekseboka.

Pek på hvert bilde og si navnet på det 
du ser høyt. Lytt etter m-lyden. Hvis 

den har m i seg, fargelegger du bildet. 
Hvis du vil, kan du også skrive ordene

på det du fargelegger.

Ekstra: Let etter ting hjemme som har 
m-lyden i seg.

Vennlig hilsen…
Katrine og Linn

Uka som gikk 


