ARBEIDSPLAN UKE 20
MAI 2022

1. trinn
Mandag 16.

Tirsdag 17.

1.time
08.45-09.30
2.time
09.30-10.00
10.00-10.30

SKOLEFRI

3.time
10.30-11.00

NORGES
NASJONALDAG

Onsdag 18.

Fredag 20.

Vi har det fint når alle er
stille og vi har arbeidsro.

Vi har det fint når
alle er snille.

ZEPPELIN ELEVBOK:
100-101
LILLABOKA:

GRUNNTALL 1B:
116,117,118, 119
IPAD: Salaby →

SVØMMING: gr. 2
GYM I HALLEN: gr. 1

MAT/ Engelsk

MAT/ Kråkeklubben

Skrive egen tekst om
nasjonaldagen

Skoleveien 1-2→
Matematikk→Tallmønstre

SPILL:

SPILL:

MAT/ Kråkeklubben

LESEØVELSER

Fyll opp tieren

Sammensatte ord

Stavelser, diftonger og
høyfrekvente ord

UTETID

UTETID

UTETID

11.00-12.05

LESEFORSTÅELSE

4.time
12.05-12.50

Torsdag 19.

Vi har det fint når
vi sitter på stolen.

Om 17.mai

SKRIFTFORMING

SPILL:

Først til hundre

12.50-13.05
5.time
13.05-13.50

SFO / Hjem

SFO / Hjem

6.time
13.50- 14.35

Ukas
mål

Lekse

SFO / Hjem
God helg!

Ha fokus på leseforståelse og det å uttrykke seg gjennom tekst (uke 20-22)

Kunne forstå tallene mellom 11 og 15 og kunne finne så store mengder. (Uke 18-20)

Kunne engelske ord for syv insekter (uke 18-23)

Leselekse/OneNote: Les og arbeid med leseark 6 i Lesetekster. Les først to ganger før du leser selve leseteksten inn som lydfil i
OneNote. Husk å bruke lesefinger. Oppgavene på arket gjøres hjemme sammen med en voksen og trengs ikke å leses inn.
Lånebok: Les 10 minutter i låneboka to ganger i uka.
Skriftforming: Skriv to linjer videre.
Lillaboka: Vis ukas tekst til noen voksne hjemme.
Engelsk: Snakk litt engelsk hjemme. Øv på ord og uttrykk. Se baksida
Matematikk på IPAD: Salaby → Skoleveien 1-2→ Matematikk. Velg oppgave selv, og jobb i minst 10 minutter.
Grunntall 1b: Sider som ikke blir gjort ferdig på skolen burde gjøres ferdig hjemme.

INFO:
 Svømming og gym: 1.og 2.klasse deles i to grupper. Ann Monika
har gym og Nina har svømming. Vi ønsker at gymgruppa skifter til
gymtøy og gymsko, men de dusjer ikke.
Gruppe 1: Alaa, Christian, Rakel, Laurèn, Mari, Oliver 2.kl, Fatima
Gruppe 2: Oliver 1.kl, Levi, David, Even, Felix, Dennis, Somaya,
Henriette
 Skriftforming: Jeg blir enig med eleven om to linjer som skal gjøres i
lekse. Disse to linjene setter jeg kryss ved med en fargeblyant.
 Redesign: Vi trenger tomme plastflasker, gjerne både stor og liten.
De må være skylt og etiketten må være fjernet.
 Leseøvelser: Nå er vi i gang med å lese diftonger og lyder som er
satt sammen av flere bokstaver. Se på bildet ved siden av. Øv gjerne
litt hjemme.

Engelske ord og uttrykk vi øver på:
Good morning!
Hello!
Hi!
What is your name? My name is…
Who are you?
I am …
How old are you?
I am … years old.
One, two, three, four, five, six
How are you today? I am fine, thank you.
What colour is this? It is…
Red, blue, green, yellow
You are…/you`re… They are… I like…
I can see…
It is your… It is my….
Banana, orange, strawberry, apple
Can I have a/an…, please?
Yes, you can.
No, you can`t.
I like…
I don`t like…
Would you like? I would like… I`d like….
Today tomorrow yesterday
What is the weather like today?
It is sunny/ windy/ cloudy/ stormy/ foggy
It is raining/ snowing.
Ant, bee, caterpillar, centipede,
grasshopper, ladybug, snail

Bildet på forsiden (Friends) er hentet fra https://www.pikrepo.com/fqfmb/brown-wooden-friends-free-standing-text

KONTAKT:
Ann Monika Bergheim Klassetelefonen: 458 32124
E-post: am.bergheim@dyroy.kommune.no Hjemmeside: www.elvetun.net

