
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
6

Norsk
Samefolkets dag

Stasjoner

SFO

Plantime
Ukas lesetekst-

Samefolkets dag

Matematikk
Tallskriving og 

tallmønstre med vekt
på 8 og 9

Norsk
Lesekurs

Språklek-sistelyd

Matematikk
Regnefortellinger i 

Mattesnakk
SFO

Engelsk
Lære nye ord om vær

og ukedager

Samling
Kalender og været på

norsk og engelsk

Kroppsøving
Lagspill og regellek

Norsk
Språklek-

stavelsesstafett

Matematikk
Tallvenner og ligninger

Samling
Kalender og været på 

norsk og engelsk

Norsk
Lesegrupper

AskiRaski

Matematikk
Særtrekk ved noomer, 

tall og mengder

Leketime
Valgfri lek ute/ inne

Samefolkets dag7.februar –11.februar

Norsk: Lesekurs. Lese ord med dobbel 
konsonant. Avkoding og forståelsesstrategier. 
Matematikk: Kjenne igjen og skrive tallmønstre 
opp til 10, med vekt på 8 og 9.
Engelsk: Lytte til, forstå og bruke værord og navn 
på ukedager
Sosialt: Inkludere hverandre i lek

Vi markerer Samefolkets dag på mandag.
Det skal vi gjøre sammen med 2.trinn.

Matematikk
Tallvenner og ligninger 

som hører til 
tallvennene

Norsk
Språklek-førstelyd

Kunst og håndverk
Vev med fargene i det 

samiske flagget. 

SFO



Lekser

Samefolkets dag

Salto side 38 og 39

For de aller fleste holder det å øve på stjerne-eller månetekst. 

Gå videre til soltekst hvis barnet leser måneteksten med god 

flyt, det vil si at de ikke nøler, stopper opp eller leser mye feil. 

Dere kan også lese solteksten sammen høyt (korlese) og så få 

barnet til å gjenfortelle innholdet. 

Vi anbefaler å øve på leseleksa to ganger i uka. 

Vennlig hilsen…
Lærerne på 1. trinn

Samefolkets dag

Vi markerer dagen med flaggheising på morgenen før vi jobber 

på stasjoner med 2.trinn.

Vi skal ha en stasjon hvor elevene lærer litt om bakgrunnen for 

dagen samt å lytte til joik. En annen stasjon tar for seg 

samekofta og den tredje er fortelling av samiske eventyr.

Vi spiser nista vår sammen i lavvoen. Elevene bør derfor ta med

seg sitteunderlag og alle kan ta med seg varm drikke dersom 

det er ønskelig. 


