
Ukeplan for 1.trinn - uke 37
Fag Tema Læringsmål
Norsk Bokstaven R/r og Oo

Stavelser
Jeg kan lydene til bokstavene r og o.
Jeg kan skrive bokstavene R/r og O/o.
Jeg kan kjenne igjen bokstavene R/r og O/o i ord og tekst.

Matematikk Tall og telling Jeg kan telle frem og tilbake til 10.
Jeg kan finne rett mengde til tallbildene 1-10.

Engelsk Colours
Numbers

I know the colours of the Rainbow.
I can count to 10 in English.

Sosialt Vennskapsuker Jeg sier fine ting til de andre elevene og de voksne.

Lekser til: Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
SALTO lesebok
Se på side 24 og 25 .
Snakk om bildene og
tell hvor mange r-ord
du kan finne.

Teknisk leselekse i
egen perm.

SALTO lesebok
Se på side 24 og 25.
Snakk om bildene og
tell hvor mange r-ord
du kan finne.

Teknisk leselekse i
egen perm.

SALTO lesebok
Se på side 30 og 31.
Snakk om bildene og
tell hvor mange o-ord
du kan finne.

Teknisk leselekse i
egen perm.

SALTO lesebok
Se på side 30 og 31.
Snakk om bildene og
tell hvor mange o-ord
du kan finne.

Flaskepost
Se hva vi har gjort i
boken. Gi gjerne en
skriftlig
tilbakemelding.

OBS: Send boken
tilbake til skolen.

HUSK DKS -
Stavangersanger

Flaskeposten

Ukens begrep: Ukens regle:
Rund form Reven roper på en venn.

Reven er så trist.

Tror du røde reven får en

revevenn til sist?
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Til hjemmet:
● Mandager er uteskole. Husk klær etter vær. Dette gjelder alle klasser. Ta med

vanlig matboks, drikkeflaske og sitteunderlag.

● Skiftetøy i garderoben. La klærne ligge i en pose med navn på. Husk å
merke alle klær.

● Vel møtt til Bli kjent-samtaler i uke 37. innkalling har blitt sendt hjem.

Foreldremøter i alle klasser avholdes tirsdag, 13.september klokken 18-20.

Se hjemmesiden.

● I oppstarten har vi valgt å gå vekk fra ordinær timeplan. Vi har fokus på å

være lengre ute i friminutt, samt at vi leker inne. Derfor utgår noen fag i tiden

frem til høstferien.

● 1.trinn er invitert til skoleforestillingen “Stavangersanger” i regi av den

kulturelle skolesekken (DKS). Forestillingen er på skolen på onsdag, i

skoletiden.

● Vennligst gi beskjed ved sykdom på mail. NB! Send mail til alle lærerne ved

sykdom (A/B og C/D) da vi ikke alltid er i klassen samtidig. Vi leser e-post

hver dag. E-post-adressene finner dere under her:

Lag en flott uke. Hilsen lærerne på 1.trinn.
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Teknisk leselekse

Les bokstavlyden

i              s              e              l              r

Les stavelsene

li             le-se         sil             sel          il

re           il-e            el             se-le       ri
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