
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
35

Foreldremøte30.august.-3.september
Læringsmål

Norsk: Lytte ut i-lyden og s-lyden
Gjenkjenne og forme bokstavene E-e og L-l
Matematikk: Utforske og finne egenskaper 

ved mengden 1. Sammenhengen i enkle 
mønstre.

Engelsk: Hilse og si god morgen på engelsk
Presentere seg selv med navn
Sosialt: Bli kjent med hverandre og rutiner 

på skolen

Samling
Kalender

Norsk
Bokstaven E-e

Stasjoner

Musikk
BliM-dans

SFO

DKS- forestilling i 
samfunnshuset i 

siste time

Uteskole
Språklek: Finn 

rimpar
Blåbærmatematikk

Repetisjon E-e

Kunst og håndverk
Lage klasseblomst

SFO

Samling
Kalender

Norsk
Bokstaven L-l

Stasjoner

Matematikk
Vi blir kjent med 

Uno
SFO

Engelsk
Hilsesang

Presentere seg selv

Samling
Kalender

Språklek: En gul 
knapp

Kroppsøving
Gymleker

Tegne/lage 
mønstre ute

Samfunnsfag
Klasseregler

Stopp-regelen

Samling
Kalender

Språklek: Finn noe 
som rimer

Uteskole
Repetisjon av 

bokstavene E-e og 
L-l

Putte i 
blåærskogen

Første klasseforeldremøte avholdes 
7.september fra 17:30-18:30 i 

klasserommet. 
Fokuset denne kvelden blir oppstart, 

skolehverdag og klassemiljø.



Lekser

Vi forsøker oss på to uteskoleøkter 
denne uka, en på  morgen og en på 

fredag ettermiddag. 
Da skal vi jobbe med på stasjoner ute i

skogen med norsk og matematikk. Vi tar
utgangspunkt i boka Putte i

Blåbærskogen av Elsa Beskow, og lager 
læringsaktiviteter for ulike fag i 

konteksten blåbærskogen.

Elevene trenger klær til å være ute i et 
par timer. Det er lurt å ha et par ekstra
sokker i sekken pluss vanlig niste. Vi går 
ikke langt fra skolen. Vi er veldig heldige

som har en kjempeflott skog rett
utenfor døra!

Lekse til onsdag:
Let etter noe hjemme som begynner på 

lyden E-e. Tegn det du finner i 
lekseboka. Det er fint om du prøver å 

skrive navnet på det du har funnet også 
selv om du ikke kan skrive så mye ennå 

☺

Lekse til fredag:
Gjør det samme som du gjorde med 

lyden i, men forskjellen er at du nå skal 
lete etter noe som begynner på lyden L-l 

☺

Vennlig hilsen…
Katrine og Linn

Denne uka


