
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
43

25.oktober-28.oktober
Læringsmål

Norsk: Lytte ut å-lyden og t-lyden. Gjenkjenne 
og forme bokstavene G-g og U-u
Matematikk: Utforske og finne egenskaper 
ved mengden 6. Bruke likhetstegnet.
Engelsk: Forstå og bruke ord for klesplagg, 
kroppsdeler  og tallene opp til 12. 
Sosialt: jeg henger opp jakka på knaggen og 
holder det ryddig på plassen min

Samling
Kalender

Norsk
G-g

Stasjoner

SFO
Musikk

Matematikk
Bruke likhetstegnet

Samling
Kalender og språklek

Matematikk
Vi blir kjent med 

noomen Hex

Norsk
Repetisjon G-g

Kunst og håndverk
Halloween

SFO

Samling
Kalender 

Norsk
U-u

Halloween-
setninger

Matematikk
Kjenne igjen små 
mengder uten å 

telle 
SFO

Engelsk
Aktiviteter med 

klær

Samling
Kalender og 

språklek

Kroppsøving
Lagspill og regellek

Norsk
Repetisjon U-u

Samfunnsfag
Leker før og nå

Samling
Kalender
Språklek

Norsk
Repetisjon G-g og 

U-u

Uteskole
Tema: Halloween-

oppgaver

Utviklingssamtaler

Alle har fått med seg et ark med en 
blomst som elevene skal fargelegge før 
utviklingssamtalen. Det står en 
forklaring på arket om hvordan de skal 
gjøre det. Send den tilbake til meg så
raskt som mulig med barnets navn på. 



Lekser

Det var kjempefint å samles igjen etter
høstferien ☺ Synes at de hadde vokst 

masse i løpet av bare en uke!

Leseutviklingen i klassen kommer seg 
veldig og vi har nå begynt med leseark

hvor det nå er ord. 

Vi nærmer oss også utviklingssamtaler. 
Alle har en blomst som de skal 

fargelegge i mappa.

Leseark i permen
Lesearket består av to tekster, 

stjernetekst og månetekst. For de aller 
fleste holder det med stjernetekst. Vi 
har gjennomgått tekstene på skolen.

Bruke lesefingeren og før den langsomt 
under hvert ord som leses.  

Se på bildet og sett ring rundt alt du 
ser som har g-lyd i seg.

Les leseleksa tre ganger i løpet av uka, 
bruk ca. 5 minutter per gang.

Vennlig hilsen…
Katrine og Linn

Uka som gikk 


