
UKEPLAN FOR 1. TRINN – uke 25  
 

Ta kontakt på tlf. 51670369 hvis dere lurer på noe. Hilsen Anne, Rita, Johanne og Linn 
anne.christin.owe@sandnes.kommune.no  rita.ravndal@sandnes.kommune.no  

johanne.michaelsen@sandnes.kommune.no  
linn.sletthei@sandnes.kommune.no  

 

 

 

Informasjon                                                                                                                                                                     
 Resten av skoleåret blir det utegym. (Er været veldig stygt, bruker vi hallen). Ha med badetøy til veldig 

varme dager for å kunne løpe i vannspreder eller ha vannkrig». 

 Husk å levere alle biblioteksbøker, Matematikk 1B og Lesebok 1B. 

 Anne avspaserer hele uke 25. 

 Første skoledag etter ferien er mandag 20.august. 
 

Vi vil benytte anledningen å takke for samarbeidet dette skoleåret.  
Ha enn riktig god sommer og så snakkes vi til høsten.                                                                                                                                                                          

 

Dette arbeider vi med på skolen Læringsmål og egenvurdering

 
Norsk Arbeidshefter og rydding Skriving:   

Jeg kan skrive liten og stor bokstav og plassere dem 

riktig i bokstavhuset. 

Lesing: 

Levere inn Lesebok 1B. 

Regning:  
Levere inn Matematikk 1B. 
 

Matte Repetisjon og rydding 

Engelsk Happy Birthday 

Tema Myldrende liv 

KRLE Repetisjon 

Sosial kompetanse:  
Jeg er god til å ta imot en beskjed. 
 
Snakk med en voksen hjemme om hvordan du klarer dette. 

Lekser uke 25  
Ukelekse Øv på læringsmåla. 

Til tirsdag 
19.juni 

 Lesebok 1b: Les side 54. (Les teksten under tallet 2 og 3. Alt skal leses en gang. 
Etterpå velger dere om det er tekst 2 eller 3 som skal leses to ganger til). 

 Zeppelin 1b: Gjør side 33. 
 Tirsdag 19.6 er det idrettsdag. Ta på klær og sko som er gode å bevege seg i. 

Til onsdag  
20.juni 

 Lesebok 1b: Les side 55. (Les teksten under tallet 2 og 3. Alt leses en gang. Etterpå 
velger dere om det er tekst 2 eller 3 som skal leses 2 ganger til). 

 Ta med Lesebok 1B. 
 Ta med Matematikk 1B. 
 Ta med biblioteksbøkene (hvis du ennå har noen hjemme). 
 Matte: Spill arket «Først til mål» i leksepermen. 

Til torsdag  
21.juni 

 Leseheftet (blå perm): Les leseark «Barna leker» 3 ganger. (Les teksten under tallet 
2 og 3. Alt skal leses en gang. Etterpå velger dere om det er tekst 2 eller tekst 3 som 
skal leses 2 ganger til). 

 Har du husker å levere alle bøkene? 

Til fredag  
22.juni 

 Siste skoledag før sommerferien   
Elevene kan ha med seg ½ l brus, kjeks eller chips som kos denne dagen. 
Skoleåret avsluttes kl.11.00. 
Ha en flott sommer.     
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FERIEØVING er lurt! 
Det er mye som kan forsvinne i løpet av sommeren, 
så tips er:  
-les på melkekartong, såper i dusjen, 
matinnpakninger på frokostbordet osv 
-la eleven delta på www.sommerles.no 
-ha telleleker/tellekonkurranser under bilturer 
-spill tallvennspillene (disse ligger i leksepermen) 
-bruke dataspillene fra Multi nettoppgaver 
-la ungene betale med kontanter når de kjøper is   
-la eleven sende kort til skolen når de er på ferie. 
Adressen er: 2A/B Figgjo skole, Postboks 583, 4302 
Sandnes 
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