
INFORMASJON: 
 

 

Periodeplan for 1. trinn, uke 44 og 45 
 

   

 

 Mandag 6.11: Besøk av fysioterapeutene i 

gymundervisningen 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lekser uke: 44 

Fag:  Ferdig til 

Matte Matematikkoppgave i mappe Onsdag 

Norsk Salto lesebok s.80-81  (stjerne, måne eller sol). 
Bokstaven Ø ø 

Onsdag 

Norsk Salto lesebok s.84-85 (stjerne, måne eller sol). 
Bokstaven D d 

Torsdag 

 

 

Lekser uke: 45 

Fag:  Ferdig til 

Matte Matematikkoppgave i mappe Onsdag 

Norsk Salto lesebok s. 90-91 (stjerne, måne eller sol). 
Bokstaven H h 

Onsdag 

Norsk Salto lesebok s. 94-95 (stjerne, måne eller sol). 
Bokstaven Y y 

Torsdag 

  

Huskeliste: 

 
Underskrift på 
ukeplanen 
 
Husk klær etter vær 
 

PERIODENS ORD/SETNINGER: 

 
Å akseptere andre 
Å ta hensyn til andre 
 
 

 
 

Det er viktig å forstå 
ord vi jobber med i 

fagene. Snakk hjemme 
om hva disse ordene 

betyr. 

ENGELSKE GLOSER ELLER 
FRASER: 

Jeg skal kunne ordene: 
 

hand – hånd 
leg – legg 
hair - hår 

 

SOSIALE MÅL:  
 

 Jeg skal kunne delta i en 
lekegruppe 

 Jeg skal bidra positivt til at 
lekegruppen fungere 

 Jeg skal respektere de andre 
på gruppen 



 

Arbeid på skolen i uke 44 og 45.  

FAG  

Olweus 

 

-Jeg skal kunne Olweusreglene og stopp-regelen 

-Jeg skal kunne si hyggelige ting til mine medelever 

-Jeg skal kunne delta og være aktiv i en lekegruppe 

Tema Kroppen vår. 

 

-Jeg skal kunne vite hva mat gjør med kroppen min 

-Jeg skal kunne fortelle hva vi kan gjøre med kroppen 

-Jeg skal kunne vite hvem som bestemmer over min kropp 

-Jeg skal kunne vite at fysisk aktivitet er viktig for min kropp 

Norsk 

 

 

-Jeg kan skrive de store og små bokstavene  

-Jeg kjenner igjen språklyden som hører til bokstaven 

-Jeg kan telle stavelsene i ord 

-Jeg kan lytte ut bokstavlydene i ord 

-Jeg kan kjenne igjen bokstavene i ulike tekster 

-Jeg skal lese leksen min 4 ganger 

Matematikk Tallene til 10. 

 

-Jeg skal kunne skrive tallene på riktig måte 

-Jeg skal kunne kjenne mengdene opp til 10 

-Jeg skal kunne telle til 10 

-Jeg skal kunne bruke ordenstallene fra 1. til 10 

Jeg skal kunne plassere tallene til 10 på tallinja 

Engelsk The Body 

-Jeg skal kunne ordene: hand, leg, hair 

Musikk Vi øver til sanglingen som er den 14.12.  

Egen invitasjon vil bli sendt ut                                                                        

Gym Tema: Basistrening 

-Jeg kan: Krype, gå på ulike måter, springe, hinke, satse, lande, vende, 

rulle, bevege seg fritt 

-Jeg skal kunne delta og samarbeide i organiserte aktiviteter 

Kunst og 

håndverk 

(K&H) 

Formingsoppgaver til ukens bokstaver. 

-Jeg kan klippe i papir å bruke lim 

-Jeg kan jobbe konsentrert med arbeidsoppgaven 

 



 
Vi har til nå jobbet med bokstavene: 

 
i, s, e, l, r, o, m, v, a, n, j, f, å, t, g, u 

 

I, S, E, L, R, O, M, V, A, N, J, F, Å, T, G, U 

 

Det er viktig at dere også trener på disse hver dag hjemme. 

 

 

 

 

 

Klipp________________________________________________________________ 

 

 

Ukeplanen har blitt gjennomgått sammen med barnet. Levers på skolen innen 1.11 

 

 

 

Elev:________________________ 

 

 

 

Dato:       Elevens og foresattes underskrift: 

 

 

___________________________    ___________________________ 

 

 

 
 

 
  

 
 
 


