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 Sosialt mål:  Jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg på fellessamlinger, teater og lignende. 

 
Norsk: Jeg kan skrive navnet på alle månedene i riktig rekkefølge. Jeg vet at dager og måneder skrives med liten  

            bokstav. 

Matte: Jeg kan forklare de geometriske begrepene: parallelle linjer, rett, spiss og stump vinkel, trekanter, rektangler,     

            kvadrater og parallellogrammer. 

Engelsk: Jeg kan spørre og si hvor mye klokka er på engelsk. Jeg bruker hel, halv, kvart på og kvart over i samtale om  

               tid.  

Naturfag: Jeg kan sette navn på de ulike verdensdelene på et kart. 

KRLE: Jeg kan fortelle om Moses sin oppvekst (kristendom). 

Timeplan  

Info  
Vi har valgt å legge konferanser til uke 14 for å kunne bli ferdige med kartleggingsprøvene før vi møtes. Tidsskjema vil 

bli sendt ut i meldemappa. Tirsdag skal vi på biblioteket i byen. Vi reiser med buss kl 8.30. Ta med bibliotekskortet ditt. 

Det er mulig å låne bok. Adele Lærum Duus leser fra boka «Farfars bombekrater». Møt opp ved hovedinngangen til 

bygget vårt senest kl 08.20.  
Torsdag er det skøyting på Idda. Husk hjelm og skøyter.  
Hilsen Ann-Marit, Karianne, Alexander og Hilde.  
 

Lekser   

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Lese: Zeppelin lesebok    

s. 128-131. Husk å lese blå 
og grønn ramme også. 
(«før du leser» og «Mål») 

 

L-skrivebok: 

Oppgave 1a,b og 3 a,b 
s.131 i Zeppelin lesebok. 

Lese: Liten bok 

 
Engelsk: Read p. 56. 
Oversett til norsk.  

Workbook p. 45 

Lese: Liten bok 

 
Matematikk: Multi smart 
øving, 15 min. 

 
Stavskriftlekse: Se i 

meldemappa. Husk navn på 
arket. Leveres i morgen.  

Lese: Liten bok 

 
Engelsk: I can tell the 
time. Leseark og 

muntlige oppgaver.  

Fokusord: årstider – gudinne – fór – å se til – (ei) grein - tømmene 
Engelske fraser og øveord: What time is it? (Hvor mye er klokka?) It is … (Den er…)  It is 3 o’clock (Klokka er 3) 
overslept (forsov seg) pretty dirty (ganske skitten)What time do you …? (Når …?) a quarter to (kvart på ) a quarter 

past (kvart over) 

Ukas nøtt: Fire venner har like mange tiere. Til sammen har de 160 kroner. Hvor mange tiere har de hver? 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.30 

 
 

 

Matematikk Vi skal på 
forfatterbesøk 

ved Kristiansand 
folkebibliotek. 
Bussen går kl 

08.30 

NSM 
Skøyter 

 

Musikk 

Norsk 
 Matematikk-

stasjoner 
Stasjoner 

10:45-
11:35 

Spise/storefri Spise/storefri Spise/storefri Spise/storefri Spise /storefri 

 
Matematikk 
 

             Gym 

Skrivetime 
Krle 

     Stasjoner                 
 

Talentiade 

  
Slutt Kl.13.30 Kl 13.15 Kl.12.30 Kl.13.15 Kl.13.15 

Leksetid Kl 14.00  Kl.13.00   
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årstider 

 

 

 

 

Vi deler året inn i 4 årstider.  

Høst, vinter, vår og sommer. 

gudinne En gud i kvinneskikkelse, en kvinnelig guddom 

fra mytologi og religioner. 

fór («Tor fór av sted til…»)   Å reise raskt til et sted, å skynde seg.  

(å fare)   

 

å se til (enger og skoger) 

 

 

Betyr å sjekke, å se til at alt er greit. 

 

 

ei grein 

 

 

 

 

 

 

Ei grein er en pinne som stikker ut på et tre. 

 

På bildet ser du en fugl som sitter på ei grein. 

 

tømmene 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den som rir på hesten må holde i tømmene for 

å styre den dit den skal.  
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