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22.november – 26.november

Norsk: Gjenkjenne og forme bokstaven P-p og K-
k.  Trekke sammen lyder til ord.
Matematikk: Likheter og særtrekk ved enkle 
figurer. Utforske og finne egenskaper ved 
mengden 8.
Engelsk:Bruke verbene jumping, climbing, 
swimming, playing football, running og cycling
Sosialt: Lytte når andre har ordet i samling

1.trinn skal delta i SOS barnebyers omvendte 
julekalender i år. Hver skoledag i desember 

åpner dere en kalenderluke med en liten film 
der elevene får innblikk i barns hverdag 
andre steder i verden, lærer om miljø og 
bærekraft og hvorfor det er fint å heve 

blikket iblant og se seg rundt. 



Lekser

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 p-lyd i seg.

Les leseleksa tre ganger i løpet av uka, bruk 

ca. 5 minutter per gang.

Vennlig hilsen…
Lærerne på 4. trinn

Uka som gikk 

Fredagen ble litt vel spennende for oss 
alle. Utenfor klasserommet kunne vi 
observere lyktestolper og en flaggstang 
som bøyde seg mer enn vi trodde var 
mulig. Inne ble det undervisning nesten 
som i gamle dager, med blyant og papir. 
Vi lærte bokstaven Y og leste om den 
norrøne guden Ymer som var veldig glad 
i å drikke melk.


