
Mosterøy skole
Der kunnskap og trivsel gror

Uke 39 Plan for 1b
Ukedag: På skolen: Lekser:

Mandag
26. september

1. Norsk: Bokstav m og o
2. Matte: Sortering
3. Engelsk: Colours
4.-5. Uteskole i skogen
6. K&H: Bokstav o

Leselekse: s. 14 i ny lesebok
(nr. 1 og 2). Les minst 3 ganger.
Se mer info bak på ukeplanen.

Denne nye leseboka må ha bokbind på.
Ikke bruk bokbind i tekstil siden permen
er myk. Husk og merk med navn.

Tirsdag
27. september

1. Matte: Sortering
2. Norsk: Bokstav m og o
3. Leketime
4. Naturfag: Mat
5. K&H: Høst

Leselekse: s. 15 i ny lesebok
(nr. 1 og 2). Les minst 3 ganger.
Se mer info bak på ukeplanen.

Naturfag: s. 11, tegn en god matpakke.
Klarer du å skrive noen få ord om
hvorfor vi må ha mat og drikke?

Onsdag
28. september

1. Stasjoner
2. Stasjoner
3. Musikk: Sang og dans
4. Norsk: Bokstav m og o
5. Leketime sammen med 1a

Leselekse: s. 16 i ny lesebok
(nr. 1 og 2). Les minst 3 ganger.

Matte: s. 18 og 19

Torsdag
29. september

1. Norsk: Bokstav m og o
2. Matte: Sortering
3. Samfunnsfag: Hvem er jeg?

Leselekse: s. 17 i ny lesebok
(nr. 1 og 2). Les minst 3 ganger.

Husk gymsko og drikkeflaske til i
morgen.

Fredag
30. september

1. Kroppsøving: Kast ballen
2. Kroppsøving: Kast ballen
3. Repetisjon av bokstaver
4. Bibliotek/lesetime
5. KRLE: Klassemiljø/venner



Informasjon:

Ukens mål:
Norsk: Elevene skal lære å skrive og å lese bokstav m og o. I tillegg skal elevene
uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative
aktiviteter.
Matte: Elevene skal lære å sortere og sammenligne, sortere i grupper og sortere i
rekkefølge. Vi lærer begrepene flest og færrest.
Engelsk: Elevene skal kunne fortelle hvilken farge de ser ved å bruke frasen I can see…
Sosial kompetanse: Respekt: Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting og de
som bestemmer.

● De som vil kan betale inn 100 kr til klassekasse.
● Den nye leseboka trenger bokbind (papir eller plast, ikke tøy med strikk). Husk å

merke med navn utpå.
Alle må lese del 1 i leselekse (3-5 ganger). Klarer du også lese del 2? De som vil ha
en liten ekstra utfordring kan lese del 3.

● Fint hvis dere tømmer beskjedmappa etter hvert. Ta ut gamle ukeplaner og leseark,
og evt. tegninger/arbeidsark elevene har lagt oppi.

Fravær: Husk å gi beskjed dersom en elev må være hjemme fra skolen. Ring skolens administrasjon
(51720300) mellom 08.00-08.45. Dersom eleven er syk over flere dager vil vi ha beskjed hver dag.

Håper alle får en kjekk og lærerik
uke på skolen!

Hilsen Birgitte
birgitte.olsen@stavanger.kommune.no
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