
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
49

Samling
Kalender

Norsk
W-w

Stasjoner
SFO

Musikk

Matematikk
Vi lager 

regnestykker med
noomer

Samling
Kalender og 

språklek

Matematikk
Mengder

Norsk
Lucia-øving

SFO

Kunst og håndverk
Vinduspynt

Samling
Kalender 

Norsk
Q-q

Stasjoner

Matematikk
Praktisk oppgave

SFO
Engelsk
Lytte til 

instruksjoner 
med nye ord

Samling
Kalender og 

språklek

Kroppsøving
Lagspill og regellek

Norsk
Bokstavene C, X og

Z
Krle

Nyfødte i ulike 
deler av verden

Norsk
Språkspill

Lucia-øving

Matematikk 
Vi blir kjent med 

noomen Deka

Uteskole
Hvis minusgrader:

lage julepynt til 
trærne ute

Hvis mildvær:
hentediktat med 

juleord

Santa Lucia6.desember – 10.desember

Norsk: Gjenkjenne og forme bokstaven W-w, Q-
q,  og .  Trekke sammen lyder til ord
Matematikk: Regnestykker med pluss-tegnet.
Utforske og finne egenskaper ved mengden 10.
Engelsk:Bruke verbene jumping, climbing, 
swimming, playing football, running og cycling
Sosialt: Lytte når andre har ordet i samling

1.trinn skal gå i Lucia-tog på skolen 
13.desember. Vi kommer til å bruke 
noe tid på å øve til dette denne uka. 



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 w-

lyd i seg.

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

minutter per gang.

Vennlig hilsen…
Lærerne på 4. trinn

Tiden frem til jul

Advent er en travel, men koselig tid i barneskolen. Vi 
starter hver morgen med litt rolig julemusikk i 
klasserommet, og vi tenner adventslys hver mandag.
Mange barn går med nisseluer inne nå. Vi skal bruke 
noe tid på å øve oss på å gå i Luciatog og samtidig 
synge denne uka. 

Det blir juleverksted tirsdag og onsdag i uke 50. 
Fokuset er på gjenbruk og vi ønsker oss derfor veldig 
gjerne at hver elev tar med seg en liten, tom 
maisboks og et medium stort syltetøysglass. 

1.klasse får sitt eget juleverksted inne på 
grupperommet denne uka. Der blir det forskjellige 
aktiviteter som f.eks. å øve seg på å pakke inn gaver, 
klippe- og lime aktiviteter og fargelegging.


