
Ukeplan for 1B, uke 4
Læringsmål

Orden og Sosialt mål
Jeg kan høre på de
voksnes beskjeder.
Jeg lar andre bli med i
leken.

Lese og skrive:
Jeg kan skrive og lytte ut
bokstavene Y-H

Engelsk:
Jeg kan si “I like to read. I
like to write.”

Regning:
Jeg kan subtrahere i
tallområdet 0-10

Ukelekser
Lesing Fabel Lesebok s.46-47 “Ny” (Leses mandag og tirsdag)

Fabel Lesebok s.48-49 “Nytt hus” (Leses onsdag og torsdag)
Velg det nivået som passer best for deg.
Øv godt 3 ganger hver dag.

Skriving Se kopi i leksemappe: Uke 4
Skriv bokstavene 5 ganger riktig i huset. Husk å starte på riktig sted. Kun de “små”
bokstavene.
Finn bilde med lyden først eks: Rose - fargelegg bildet
Skriv ordet inn i siluettene.
Skriv nye ord med lyden inni eller på slutten eks: bRa  eller  boR

Regning Gå inn på Aschehaug - matemagisk - adaptive øvingsoppgaver - 1.trinn- tallene
6-10.
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/realfag/matemagisk-1-4/fleksibelt-innhold/adapti
ve-oeveoppgaver/1.-trinn?r=L2xvYy8yMDU5OTAjIS9hYXJzdHJpbm4xLw%3D%3D

Jobb i 10 minutter med disse oppgavene.

Info til hjemmet
Hei!

Minner om at Ipad må lades hjemme og være med hver dag i sekken.

Husk at det er tur på mandagen og at det da er viktig at de er kledd for tur. Sist uke hadde de det veldig gøy
og mange var VELDIG skitne, dette beklager jeg, men ønsket ikke å stoppe leken :) Supert at alle har
skiftetøy i kurven. Tusen takk 🙂

I enkelte styrkningstimer eller andre timer hender det at vi deler klassen i to eller at noen elever jobber i
mindre grupper. Hvem som er med i gruppene kan variere fra gang til gang eller periode til periode.

I de neste ukene gjennomfører vi trivselsundersøkelse.

Vi har nå fått ny hjemmeside og dere vil se at dere må navigere dere litt
annerledes for å finne ukeplanen. Det vil nå ligge to ukeplaner fra trinnet se
at dere leser på riktig ;)

Ha en fin uke!
Hilsen alle i 1B.

https://aunivers.lokus.no/fagpakker/realfag/matemagisk-1-4/fleksibelt-innhold/adaptive-oeveoppgaver/1.-trinn?r=L2xvYy8yMDU5OTAjIS9hYXJzdHJpbm4xLw%3D%3D
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/realfag/matemagisk-1-4/fleksibelt-innhold/adaptive-oeveoppgaver/1.-trinn?r=L2xvYy8yMDU5OTAjIS9hYXJzdHJpbm4xLw%3D%3D


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 +
Teddy og Lendra

Frukt

NORSK
STASJONER
Rep av Y-H
1.-Skoleskrift
2.-sortere førstelyd
3.-Læringsløp
4.-Leseforståelse
5.-Lese i en bok/ark

Frukt

NORSK
STASJONER
Rep av Y-H
1.-Skoleskrift
2.-sortere førstelyd
3.-lesing
4.-Læringsløp
5.-Leseforståelse

Frukt
Trekke Lendra og
Teddy

TEMA
Vi ser på kartet
Himmelretninger
Arena s. 30-31

Frukt

KRLE
Link til Livet
Tristhet

Frukt

09.15-10.00 NORSK
Rep av Y-H
Stavelser

Frilek på SFO Frilek på SFO

10.15-11.15 NORSK
Skoleskrift 3
Vi skriver
ord/setninger med
ukens bokstaver.
Ekstra: GG

Frilek i gruppe MATEMATIKK
Subtraksjon
s. 104-105

GYM
Yoga
følge en historie

NORSK/
BIBLIOTEK
Vi bytter bøker og
leser

11.40-12.25 TUR
Vi går på tur i
nærområdet.
Uteskole

ENGELSK
My Class
I like to…?
Quest s.39-40

Musikk.
Sangtreff på
musikkrommet

MATEMATIKK
Stasjoner
1.- Tiervenner
s.arb + skrive i bok
2.- NumberFrames
3.- Subtraksjon
4.- Quick Math
5 - addisjon

K&H
Faddere kommer
og leser en bok
for sin gruppe.

12.35-13.25 MATEMATIKK
Addisjon og
subtraksjon
Matemagisk s. 91
Å gjøre antall
mindre

K&H
Dovregubbenshall
Eksperimentere
med form, farge,
rytme og kontrast
(3 uker)

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:
Mail: marita.frohaug@kristiansand.kommune.no

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

http://www.minskole.no/voiebyen
mailto:marita.frohaug@kristiansand.kommune.no
mailto:klara.anett.alfsen@kristiansand.kommune.no

