
MAN TIRS ONS TORS FRE

UKE 
37

Repetisjonsuke13.september.-18.september
Læringsmål

Norsk: Repetisjon av bokstavene iselro
Matematikk: Utforske og finne egenskaper
ved mengden 2. Å plassere noe.
Engelsk: Forstå og bruke ordene girl, boy, 
mum, dad, cat, tree, ball, tall og farger
Sosialt: Vi fortsetter å øve på å gå i kørekke
med hendene for seg selv

Samling
Kalender

Norsk
Bokstavrepetisjon

Stasjoner
SFO

Musikk

Matematikk
Bli kjent med
noomen Duo

Samling
Kalender og språklek

Matematikk
Ting som kommer i 

par
Norsk

Bokstavrepetisjon

Kunst og håndverk
Bokstavkunst

SFO

Samling
Kalender og 

språklek
Norsk

Bokstavrepetisjon

Matematikk
Kongen befaler

med plasseringer
SFO

Engelsk
Kims lek

Bevegelseslek

Samling
Kalender
Språklek

Kroppsøving
Bevegelsesleker

med bokstaver og
engelske ord

Samfunnsfag
Forskjellige familier

Samling
Kalender
Språklek

Uteskole
Samfunnsfag-
rollespill om

familier
Norsk- lage og lese

ord med iselro
Matematikk-
Dragonbox

Vi bruker denne uka til å repetere 
bokstavene vi har jobbet med til nå, I-S-E-

L-R-O. Noen av aktivitetene kjenner 
elevene fra før, men de vil også bli kjent 

med ulike bokstavspill og aktiviteter. 



Lekser

Tusen takk til alle som kom på 
foreldremøtet på tirsdag. Referatet 

ligger i mappa i sekken.

Vi har fått litt mer ressurser på trinnet 
vårt og denne uka har vi hatt Beate 

Haukedal mye inne som assistent. Hun 
har lang fartstid med de minste på 

Miland skole. Klassen har tatt godt i mot 
henne og de har allerede en god 

relasjon ☺

Lekse denne uka:

Bruk lesearket i permen. Her skal du lese
bokstavlydene du har lært til nå. Pek på
en og en bokstav om gangen og les høyt

for en voksen hjemme. Det er lurt å
gjøre dette tre ganger i løpet av uka selv

om du synes du kan det godt.

Hvis du vil, kan du også skrive 
bokstavene. Husk at med alle disse 

bokstavene skal du begynne å skrive fra 
toppen og ned. 

Tidsbruk: ca. 5 min per gang 

Vennlig hilsen…
Katrine og Linn

Uka som gikk


