Januar
Ukeplan uke 1
1. trinn
Mål:
Respektmål:

Vi viser respekt for klassekamerater, lærere og andre voksne. Vi viser
respekt for eget og andres arbeid, bl.a. ved å ta vare på ark og andre
skriftlige oppgaver.
Norsk:
Tema: repetisjon
Matematikk: Vi jobber med addisjon langs tallinje.
KRLE
Jeg vet litt om da Jesus var i tempelet som barn.
Naturfag
Jeg vet noen kjennetegn på årstiden vinter.
Engelsk
Tema: Clothes
Jeg kan ordene t-shirt (t-skjorte), hat (hatt), jumper (genser) og
dress (kjole).
Kroppsøving
Lekser:
Fag / dag
Norsk
lesing:
Norsk
Skriving:
Matematikk:

Ukelekse:

Til torsdag
11.januar
Leseark
«Lene»
Salto
arbeidsbok A:
s. 15

Til fredag
12.januar
Leseark
«Tor»

Gjør ark om
subtraksjon
som ligger i
mappe.
Leseark nr. 16. Les 1 ganger hver dag.
Elever som har glemt ut noen av bokstavene bør lese flere ganger.
Spiss blyanter og farger slik at pennalet er klart til skoledagen.

Husk å lese felles informasjon på baksiden av arket.

Felles informasjon:
God nyttår og velkommen tilbake til skolen!
Håper alle har hatt en fin ferie!
Før jul lærte vi alle bokstavene. I januar bruker vi tid på å repeterer disse. Vi
bruker fortsatt Salto lesebok og Salto arbeidsbok – A og B, både på skolen og
i lekse. Når vi er ferdige med Salto vil vi ta i bruk Zeppelin ABC lesebok.
Fra uke 2 starter vi opp med to leseark i ukelekse. Da leser dere det første
arket til tirsdag og onsdag, og det andre arket til torsdag og fredag. Elever
som har glemt ut noen av bokstavene oppfordres til å lese mer enn en gang.
Forlag: 1. time i uka skal vi leke forlag for å utvikle skriveferdigheter. Elevene
lager egne bøker der de skriver og tegner.
Onsdager er det uteskole. Husk å ha gode varme klær denne dagen.
Da er det mye kjekkere å være ute.
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