
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
45

8.november-12.november
Læringsmål

Norsk: Lytte ut å-lyden og t-lyden. Gjenkjenne 
og forme bokstavene H-h og Y-y
Matematikk: Legge til en mer til en mengde. 
Utforske og finne egenskaper ved mengden 7.
Engelsk: Følge enkle instruksjoner om farger, 
navn på klær og kroppsdeler.
Sosialt: Holde fingre og hender for seg selv i 
kørekka og i samling.
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Samling
Kalender og 

språklek
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Tur til Rjukan 
bibliotek 

Matematikk
Tallskriving

Lekegrupper

Tur til Rjukan

Småskoletrinnet i Atrå vil møte med 
Mari Moen Holsve på Rjukan 

bibliotek til fredagen. Det er hun 
som er forfatter av SommerLes

boka/tekstene



Lekser

Vi utnyttet siste rest av høst denne uka og hadde 

en artig lek med rognebær. Først skulle alle plukke 

10 bær hver, og så hadde vi blåsekonkurranse for å 

se hvem som greide å blåse ett og ett rognebær 

lengst med sugerør. 

Vi gikk en tur i skogen på fredag og da fikk vi en 

flott oppvisning av to ekorn som virkelig viste seg 

frem for oss ☺ De svinset og svanset og hoppet fra 

tre til tre til stor begeistring for store og små i 

1.klasse. 

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.

Bruk lesefingeren og før den langsomt under hvert 

ord som leses.  

Se på bildet og sett ring rundt alt du ser som har 

h-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 


