
1. trinn UKEPLAN UKE 15. Husk foreldremøtet torsdag kl 1900-2030. 

   

 

 
Mandag 10. april 
Klare og innrette deg 

 

Tirsdag 11. april 
Klare og innrette deg 

  

Onsdag 12.april 
Klare og innrette deg 

Torsdag 13.april 
Klare og innrette deg 

 

Fredag 14.april 
Klare og innrette deg 

 

1.time 

08.45-09.30 

2.påskedag

 

 

Utedag. Beate 

bestemmer hvor. 

 

Kunst og Håndverk: 

malerverksted. Vi tester 

ut: male med ulke 

gjenstander. Går det? 

 

Norsk Merete: 

Forbereder oss til 

kartlegging i 

leseferdigheter. 

Temafag: barn før og 

nå. Kva vil du lære? 

Tankekart. «Refleks» 

s.98-101. arb.bok s. 38-

39. 

2.time 

09.30-10.00 

10.00-10.30 MAT MAT MAT 

3.time 

10.30-11.00 

Norsk Merete: 

Forberede kartlegging 

i leseferdigheter 

Norsk Merete: Øve på 

Salaby 

Regning. s. 50-53. 

Tenke og planlegge  

11.00-12.05 UTETID UTETID UTETID UTETID 

4.time 

12.05-12.50 

Skriv setninger fra 

turen. Jeg så-setninger. 

Regning: s. 46-47. 

Problemløsning. 

Norsk Merete: Øve på 

Salaby 

 

Leketime: hver i klassen 

skal hjemme ha øvd 

på å forklare en lek. I 

dag skal du forklare 

leken. Og vi skal leke 

den. 

Engelsk: The farm.  
https://stairs1-

4.cappelendamm.no/oppgavetr

e/seksjon.html?tid=1132827  

12.50-13.05 

SFO/Hjem 
Vi spiser før 

svømming. Svømming  
SFO/Hjem 

 
SFO/Hjem 

SFO/Hjem 

 

God helg!  

5.time 

13.05-13.50 

6.time 

13.50- 14.35 

Ukas 

fokus 

Ukas 

lekse 

Mandag: 1. kl: gjør side 48 i 1B matteboka. Zeppelin 1B lesebok: eleven leser selv s.16. Les teksten 3 ganger. 

               

Tirsdag: 1.kl: gjør siden 49 i 1B matteboka. Spill tre på rad. Med trekanter og sirkler. Lag selv og klipp ut. Zeppelin 1B lesebok. Les s. 

27. Du skal fortelle de 3 små fortellingene i riktig rekkefølge. Der det står ? skal du finne en avslutning. 

 

Onsdag: 1.kl: Zeppelin 1B lesebok s. 27. Les setningene selv. Bytt ut ordet med et ord som betyr nesten det samme (synonym, 

 
Torsdag: 1.kl  Velg en lek eller spill du kan godt. Forklar leken til en i familien. Uten å si hvilken lek det er. Husk og forklare reglene i 

riktig rekkefølge. Når du er ferdig skal den som hører på gjette hvilken  lek du forklarer. 

 

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1132827
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1132827
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1132827


   

 

   

 

INFO: 

 Minner om foreldremøtet: torsdag 13/4  kl 1900-2030. På 2.klassen sitt klasserom. Tema: sosiale ferdigheter. Det er mulig at siste 30 

minutter blir klassevis. Kom inn sfo-inngangen. Håper å se dere alle der. Vell møtt! 

 

Tanja er tilbake i jobb en liten prosent nå. Hun vil jobbe noen få timer i vår klasse og litt på u-trinnet. Beate har fremdeles de 

størsteparten av timene, og den dere holder kontakt med i det daglige. Tanja planlegger innhold i timene og lager ukeplan.     

 

Nå har vi begynt på et nytt tema i temafag. Det heter «Barn før og nå». Neste uke skal elevene gjøre et intervju hjemme av et eldre 

familiemedlem eller venn av familien. For å finne ut: hva lekte de? Hva spiste de? Hvordan bodde de? Osv osv. Litt basert på deres 

egne interesser lages intervjuet. Så: allerede denne uken kan eleven og dere finne ut: hvem de skal intervjue. Omså per telefon. 

Neste uke. Poenget er å kunne lære om og sammenligne barndom i generasjoner. Mye er likt og mye ulikt. 

 

I første uke av mai skal småtrinnet gjennomføre sitt eget «Melodi Grand Prix». Oppfordre gjerne barna deres til å delta. Vi 

gjennomførte det første gang i fjor. Det var skikkelig kult og de er jo så modige. 

 

Vi ble trukket ut til kultursamling. Så nå fremover blir det også litt øving. Dere kan bli involvert ift hva de ønsker ha på/med seg osv. 

 

 

Nå er vi i en overgangsfase mellom vinter og vår. Og barna trenger mye skiftetøy på skolen. Og regntøy og støvler.  

KONTAKT: 

Tanja Skjervheim 

   

E-post: tanja.skjervheim@dyroy.kommune.no 

Beate.rasmussen@gmail.com  

Merete.higraff@dyroy.kommune.no  

Klassetelefonen: 458 32 124 (brukes av 1.klasse nå) 

 

 

Hjemmeside: www.elvetun.net 

 

Ukens 

mål 

Regning. øv på å organisere info i riktig rekkefølge. Men ord som: først-sist, opp-ned, foran-bak, høyre-venstre                             

Engelsk: ord knyttet til «The farm». 

Norsk: 1.klasse: les og skriv enkle, små tekster med flyt og forståelse. Øv på riktig rekkefølge. Og på synonymer, 

 
I klasserommet skal du klare og innrette deg de regler som finnes der. 
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