
Ukeplan for 1A, uke 13
Læringsmål

Orden og Sosialt mål
Jeg kan arbeide stille.
Jeg kan være en god venn.

Lese og skrive:
Jeg kan finne ordene i et
sammensatt ord.

Engelsk:
Jeg kan si: My favorite
animal is…

Regning:
Jeg kan telle fra 0-20 og
skrive tallene riktig på en
tallinje.

Ukelekser
Lesing Fabel Lesebok s. 92 -93“Hiv ohoi!” (Leses mandag til onsdag)

Del gjerne opp teksten hvis behov.
Øv godt 3 ganger hver dag.

Skriving Skrivelekse i en egen bok “Lekser”:
Her skal elevene skrive ordet så godt de kan riktig i bokstavhuset.
Skriv hvert ord 2 ganger inn i boka. (altså ikke på lappen)

Regning https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/mengder-og-storrelser/mattepop
Gå inn på salaby.no - matematikk- mengder og størrelser - mattepop.
(tiervenner)

Info til hjemmet
Hei alle sammen!

Takk for flotte samtaler, fint å treffe dere alle sammen:)

Torsdag 30.mars kl.18 blir det foreldremøte i klasserommet for 1A, se egen invitasjon dere har fått fra
foreldrekontaktene. Se også eget ark med arbeidsgrupper.

Fra denne uken starter kartlegging i norsk og matematikk. Vi deler klassen i 3 grupper, slik at gruppene
gjennomfører testen på ulike tidspunkt. Resten leker ute. Testen skal gjennomføres på Ipad, så jeg setter
pris på fulladet ipad fra mandag av.

Det er kun leselekse mandag og tirsdag denne uka. Tilpass ved behov dersom teksten oppleves for lang.

Ønsker dere alle noen gode fridager:) Elevene starter igjen tirsdag 11.april.

Hilsen alle i 1A

https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/mengder-og-storrelser/mattepop


Et godt sted å være. Her vil vi lære.
Timeplan

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-09.15 NORSK
Leketid

Gjennomgang av
ukeplan og lekser.
Utdeling av
postmappe

ENGELSK
Leketid

Quest s.48
Animal bingo

(KRLE) NORSK
Kartlegging i norsk,
gruppe 2

Resten leker ute

TEMA
Leketid

Solaris
Tema:
Endelig vår s.38
Hvem er jeg?
Powerpoint om
vårtegn

(NORSK) KRLE
Innsamling av
postmappe

Leketid

Tema: Påske

09.15-10.00 NORSK
Kartlegging i norsk,
gruppe 1
Resten leker ute

MATEMATIKK
Matemagisk s.
130-131
Veksle til tiere og
enere

NORSK
Kartlegging i norsk,
gruppe 2
Resten leker ute

10.15-11.15 SAMFUNNSFAG

Kartlegging i norsk,
gruppe 1
Resten leker ute

MUSIKK
Vi synger sanger

GYM
Sirkeltrening med
aktiviteter fra
Maur i rompa
(Elevstemmen)

Matematikk
Gruppe 1, SFO:
Ipad, matte
Gruppe 2, kl.rom
Trekk kort, skriv
stykkene i boka

MATEMATIKK
Matemagisk
s.132-133
Tallinja til 20

11.40-12.25 Tur Kunst og
håndverk
Lage påskepynt
sammen med
faddere

MATEMATIKK
Tema:
tiervenn-
subtraksjon, spill

MATEMATIKK
Tema:
Addisjon og
subtraksjon

NORSK

Språkspiralen

Pickatale, GG

12.35-13.25 NORSK/BIBLIOTEK
Vi låner bøker

NORSK

Tema:
Sammensatte ord,
teaching+ Kaleido
2, felles

Sluttid: 13.20 13.25 12.25 13.25 13.25

Kontaktinformasjon
Kontor 1.trinn/ telefon 1A: Telefon: 90732832
Skolens sentralbord: Telefon: 90795872 skolens hjemmeside: www.minskole.no/voiebyen
Helsesykepleier: Silje Seivaag Solberg Telefon: 48034845 Mail: silje.seivaag.solberg@kristiansand.kommune.no
Mail: lise.rod.johnsen@kristiansand.kommune.no
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