
Ukeplan for 1B, 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
tallinje.

Ukelekser
Lesing Fabel Lesebok s.92-93 “Trafikk. Hiv ohoi!” (Leses mandag og tirsdag)

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.

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!

Tusen takk for et fint foreldremøte og at så mange kom.

På mandag gjennomfører gruppe 2 kartlegging i norsk. Den skal gjennomføres på iPad så jeg
setter pris på fulladet iPad. Resten av klassen leker ute.

Supert at dere passet på at de ikke hoppet over sider i “lekser” boka. Ny side for hver uke. Hjelp de
til å skrive riktig i “huset”. Vi ser på lekser sammen med elevene og forklarer hva som er bra og om
det er noe de må huske på til neste gang. Noen ganger skriver vi en kommentar på noe de må
huske på🙂

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

Ha en fin uke!
Hilsen alle i 1B.

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 SAMFUNNSFAG
Gjennomgang av
ukeplan og lekser.
Høre fra helga
Hør om Teddy og
Lendra.

Frukt

K&H
Påskekylling med
faddere kl.09.00

Frukt

TVERRFAGLIG
Stasjoner
1.- lesing
2.- sammensatte
ord
3.- Subtraksjon
4.- Addisjon
5 - Engelsk

Frukt

TEMA
Naturfag
Endelig vår
Solaris s.38
Hvem er jeg?

Frukt

KRLE
Påske

Frukt

09.15-10.00 NORSK
Tema:
Sammensatte ord

Vi leker i grupper Vi leker ute

10.15-11.15 NORSK
iPad
Skriving

K&H
Påskekylling

MATEMATIKK
Matemagisk s.
132-133
Tallinje til 20

GYM
Sirkeltrening med
aktiviteter fra
Maur i rompa
(Elevstemmen)

NORSK/
BIBLIOTEK

Vi bytter bøker

11.40-12.25 TUR
Vi deler klassen i
2 noen ute og
noen på
kartlegging.

Kartlegging i
norsk

ENGELSK
Quest s.48
Animal bingo

Matematikk
Dele klassen i 2.
Praktiske
oppgaver

ENGELSK
faglærer fra Uia
på besøk.

Animals

K&H

Påskeoppgaver.

Avslutning med
studentene12.35-13.25 MATEMATIKK

Kap. 5 Tallene til
20.
Matemagisk s.
130-131
Vi veksler inn
enere til tier

Sluttid: 13.20 13.25 12.25 13.25 13.25

Kontaktinformasjon
Kontor 1B: Telefon: 90761318.
Skolens sentralbord: Telefon: 90795872 skolens hjemmeside: www.minskole.no/voiebyen
Helsesykepleier: Silje Seivaag Solberg Telfnr: 48034845 Mail: silje.seivaag.solberg@kristiansand.kommune.no
Mail: marita.frohaug@kristiansand.kommune.no

klara.anett.alfsen@kristiansand.kommune.no
Foreldrekontakter: Christina: 93233672 (Eric) og Antonette: 41334681 (Sofia)
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