
 

UKAS ORD: dinosaur og ull 

Vassøy skole: 51859292  
 www.linksidene.no/vassoy 
 
Kontaktinformasjon kontaktlærer:  
kristin.robberstad.vangen@stavangerskolen.no 

  Denne uken skal vi lære om: 

Norsk: 
● Lese og skrive korte ord med små bokstaver.  

● Smake litt på diftonger. 

● Bokstavene Ø, ø og D, d 

 Matematikk: 
● Addisjon og subtraksjon (snakk gjerne om de to begrepene hjemme!) 
● Vi smaker litt på tiervenner. 
 Engelsk:  

● Jeg kan navn på dyr. 
Naturfag:  

Årstiden vinter 
 KRLE: 
● Islam 

Sosialt mål:  
● Jeg respekterer ulikheter 
Underskrift: 
 

  
 Informasjon 

Hei alle! 

Leselekse: Leseleksen forrige uke satt som et skudd hos de fleste elevene, supert! Håper 
denne ukas leselekse engasjerer like mye! 

Klassebamsen Amadeus skal endelig få bli med førsteklassingene hjem i helgene! Han har 
med seg en liten bok som førsteklassingene (med litt støtte fra en voksen) kan skrive hva de 
har gjort på og tegne til eller lime inn bilder fra helgen! Jeg trekker hvem Amadeus skal bli 
med hjem på fredag, også leser vi høyt i boksen hans på mandag!  

Bare ta kontakt om du har spørsmål til det nye året, eller om det skulle være noe annet!  

Alt godt, Kristin.  

 

 

http://www.linksidene.no/vassoy


 
 
 
 
 
 

Økt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

1.  
og 
2. 

08.40 
– 

10.10 

Norsk 
Kristin 

Bokstaven Ø, ø  
 

Stasjoner: 
-Lærerstyrt med 
leselekse 
-Lesekoden ø 
-Salto ø 
(Hva gjør vi når det 
regner?) 

Norsk 
Kristin 

Bokstaven D, d 
 
-Lesekooden D, d 
-Salto D, d 
-Vi leser Astrid 
Lindgrens “Draken 
med de røde 
øynene” 
(Hva kan vi om 
dinosaurer?) 

Matematikk 
Kristin 

 
Tiervenner! Hva er 
det? 
-Selma forklarer 
tiervenner YT 
-Ispinne-tiervenn 
-Tiervenn sangen 
-Tiervenn 
oppgaver 

TURDAG 
Kristin 
Maria 

 

Naturfag 
Kristin 

 
Samling i gymsalen 
Årstiden vinter 

Kroppsøving 
Tor Olav 

 
3. 

10.25 
– 

11.10 

Klassens time 
Kristin 

Ny ukeplan og høre 
om hvordan 
Amadeus har hatt 
det i helgen! 

Kroppsøving 
Christina 

Norsk 
Kristin 

 
Avskriftsoppgave  

Høre leseleksa 

Matematikk 
Kristin 

 
Multi s. 14-15 
Matematikkheftet 

 MAT MAT MAT MAT MAT 
 

4. 
11.50 

– 
12.35 

Matematikk 
Kristin 

 
Nytt regnehefte 
(mengdetrening 
addisjon og 
subtraksjon).  

KRLE 
Kristin 

Islam. Høre 
fortellingen om 
Muhammed. 
Fortelle hverandre 
om Muhammed. 
Klippe ut og 
dekorere Koranen.  

Norsk 
Kristin 

 
Avskriftsoppgave 
Høre leseleksa 

Bibliotek 
Knut 

Musikk 
Kristin 

 
Sangskatten! Vi 
synger visesanger 
og kjente sanger. 
Og danser litt! 

 
5. 

12.35 
– 

13.20 

Matematikk 
Kristin 

Regnefortelling: 
Vi lager i plenum, 
elevene fører inn i 
bøkene sine og 
tegner til.  

Engelsk 
Henriette 

 
Animals 
Memory 

KUH 
Kristin 

 
-Vi lager en drake! 
Og henger den i 
taket! 

Norsk 
Kristin 

 
Skrive fra turen  
 

 

13:30 
- 
14:15 

 Samfunnsfag 
Karen 

Samenes år. 

   

 

 

 

 

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing/skriving Leselekse 

 

Salto bokstaven 

Ø, ø s.17 

Leselekse 

repetisjon 

 

Salto bokstaven D, 

d s.21 

Leselekse 

repetisjon 

 

Regning     

Samfunnsfag     

Husk Snakk litt med ditt barn om ukens sosiale mål + sørg for batteri på iPad. 

Underskrift  

av foresatte på at 

lekser er 

 

 

 

   



gjennomført. 

 

Leselekse uke 2: 
Jeg har husket å lese leseleksa mi disse dagene (sett kryss, gjerne flere i hver boks 
dersom dere leser flere ganger hver dag): 

Mandag Tirsdag onsdag 

 

Dino er en dinosaur. 

Dino kan spise maur. 

Nam, sier Dino! 

 


