
Lassa skole, Uke 38

og 39

Informasjon til hjemmet:
Månedens

bursdagsbarn:

Det har vært to flotte uker med en Eventyrforteller fra

den kulturelle skolesekken og uteskole  sammen med fadderne våre. Vi

har og kommet godt i gang med  “Kast ballen”- prosjektet.

★ I uke 37, 38 og 39 skal klassen delta i Kast ballen. Målet er å skape god

aktivitet, og tilrettelegge for mestring gjennom lek med ball, både i

gymtimen og i friminuttet.

○ Kast ballen bidrar til lek og fine øvelser med ball i gymtimen og i

skolegården i uke 37-39.

○ Kast ballen bidrar til å introdusere flere barn til lek med ball.

Målet er at elevene skal leke med ball både i gymtimen og i

friminuttet i uke 37-39.

○ Hovedfokuset i Kast ballen er morsomme aktiviteter der

ballbehandling, kast og mottak og lekpregede småspillvarianter

står i fokus. Aktivitetene er tilpasset 1.-3. klasse.

★ Husk å sjekke postmappen og ta ut løse ark 😅

★ Lassa skole har en samarbeidsavtale med Bergeland

videregående skole. Det betyr at vi hver tirsdag og onsdag har

ungdommer som går på “barne og ungdomsarbeid”-linja med oss i

klassene. Ungdommene som skal være på 1.trinn heter  Anniken,

Ylva, Clara, Martine, Matias og Regina.

★ I år bli det aktivitetsdag på Lasse skole tirsdag 27.09. Elevene

blir delt inn i grupper på tvers av trinnene. Vi i første skal bla

være sammen med fadderne våre. Ha på klær etter vær!

★ Skole/hjem: Bokstavinnlæringen uke 38 blir konsonanten Ee og

vokalen Nn. I uke 39 blir det repetisjon av bokstavene vi har lært til

nå.

Leseark: Les litt hver dag.

September:

1. Frøya M.B.

13. Brede T-G.

16. Mikkel

22. Sonja

23. Luna



Ukene 38 og 39 øver vi på:

❖ å lære navnet på alle i klasserommet mitt.

❖ Loddrett, vannrett, skrå og telling av mengder

❖ Forskjell på mengde og enheter

❖ Lytte ut lydene i ord, peke på bokstavene i ord og skrive

bokstavene til Ee og Nn.

❖ Alle bokstavene vi har lært til nå

Uke 38

På skolen 19.september - 23.september:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial

kompetanse /

Samling

Utdeling av

lekser

Matte

Norsk:

Ny bokstav:

Ee

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Stasjoner

Tredeling:

gym, matte,

norsk:

ny bokstav Nn

Norsk:

Fortsette med

Nn.

Kunst &

håndverk (k&h)

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Skrive i

Flaskeposten.

Stasjoner.

“Postkassen” m/

leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka samles inn.

Sosial

kompetanse /

Samling

Uteskole!

Lekser 19.september - 23.september:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 3.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden

til bokstavene.

Finboka:

Gjør siden om Ee.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 3.

Matematikk:

Ark: Plass til venstre,

linjeformer

Ekstra: Rekkefølge,

loddrett,vannrett

Leselekse:

Øv på leseark 3.

Finboka:

Gjør siden om Nn.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka oppi

skolesekken.



Praktisk lekse: Fortell om hvem du pleier og leke med i friminuttene

UKE 39

På skolen 26.september - 30.september:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial

kompetanse /

Samling

Utdeling av

lekser

Matte

Norsk:

Repetisjon av

bokstavene vi

har lært til nå.

Hele skolen

har

aktivitets-

dag.

Husk klær

etter

været. Vi

er ute hele

dagen.

Tredeling:

● gym

● matte

● norsk:

Repetisjon av

bokstavene vi

har lært.

Norsk:

Aktiv læring

med bokstaven

vi har lært.

Sosial

kompetanse /

Samling

Matte

Skrive i

Flaskeposten.

Stasjoner

“Postkassen” m/

leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka samles

inn.

Sosial

kompetanse /

Samling

Uteskole!

Lekser 26.september - 30.september:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 4.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden

til bokstavene.

Finboka:

Gjør siden om

repetisjon av

bokstaver.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 4.

Matematikk:

Ark: Mengder og

begreper - enheter

Ekstra: Mengder og

enheter

Leselekse:

Øv på leseark 4.

Finboka:

Gjør siden om

repetisjon av

bokstaver.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det

så fint som mulig.

Husk å få

“Postkassen”

m/leksepermene,

Flaskeposten og

Finboka oppi

skolesekken.

Praktisk lekse: Si alle navnene du husker på de som går i sol -og månerommet



Vi ønsker alle en fin uke! Hilsen oss på førstetrinnet;

Siri, Nina, Heidi og Aina


