Ukeplan 1. klasse

Dato: 7. juni – 11. juni

Uke: 23

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Fortellerstund og

Norsk: Høyfrekvente ord
«da»

Aktiviteter
-konstruksjon
-skriftforming
-graphogame
-Spill «Jeg vet»

Utegym sammen med 2.
klasse

Aktivitetsdag ute sammen
med 2.-4. klasse

Mat, lek og ut

Mat
Ut

lytteoppgave. Alle forteller
en ting fra helga. Hvem
gjorde hva? �
Norsk: Høyfrekvente ord
«ut»

Lek
Mat
KRLE: «Hva skjer hvis….?»

Lek

Ut

Engelsk: My day
«Afternoon»

Matte: Det dobbelte s. 100
– 101

Ut

Mat -vi spiser ute hvis det
er fint vær!

Matte: MK-X dobling ses 1,
ep 6
Det dobbelte s. 98

Øving til tirsdag:
Norsk: Ark «ut»

Matte: Tegn dobbelt så
mange s. 99
Siste innsats! Denne uka
er siste uka med lekser i
1. klasse😊😊

Mat, lek og ut
Naturfag: Trekkfugler og
standfugler.

Matte: Grunntall s. 102
Norsk: Gå igjennom leksa +
lese på biblioteket hvis tid

Norsk: Gå igjennom
norskleksa

Norsk: Skriveoppdrag fra
aktivitetsdagen.
Kunst:
Sy ferdig kosedyr.
Pynte omslag til
arbeidsmappe.

Uteskole
-Pluss og minusoppgaver i
skolegården

Øving til onsdag:
Norsk: Ark «da»

Øving til torsdag:
Norsk: Les s. 114 tre ganger
med en voksen
Matte: Ark -halvparten og
dobbelte

Utegym i morgen.

Øving til fredag:
Norsk: Les s. 115. Fortell en
voksen minst ett fakta om
Triceratops
Ta med bibliotekbøker,
Ipad og lader.
Husk å fargelegg målene
sammen med en voksen�

God helg!

Ukas mål
Engelsk:

Fargelegg 2 stjerner når du kan det, fargelegg en stjerne når du må øve mer. Uke 23
Jeg kan fortelle minst to ting jeg gjør i løpet av en dag. (Get up, eat, brush my teeth. play,
homework…….)

Sosialt:

Jeg føler meg trygg i utetiden når alle er ute samtidig..

Matte:

Jeg kan finne det dobbelte av en mengde (Hva er det dobbelte av 2?, 3?, 5?)

Kommentar fra foreldre:

Kommentar fra lærer:

Info:
Ikke glem å lese i sommer! Gå inn på https://sommerles.no/ og bli med�
Dugnad på skolen mandag 7/6 kl 17.00. Håper vi ses der�
Skolen er nå på grønt nivå, så vi har lagt om strukturen på dagen, og er ute sammen med resten av skolen.
Ta med lånebøker og Ipad med lader i løpet av uka.

