
 

    UKEPLAN UKE 34 (22.- 26. mars) 
  -1. klasse- 

 

 

Mandag 

Lekser Ta med noe som har bokstaven i i seg. Legg bokbind på leseboka di. Bla i leseboka og finn 
din favorittside. Legg en lapp i boka der favorittsida di er. 

 

Tirsdag 

Lekser Gjør side 5 i norsk arbeidsbok. 

Husk!   

 

Onsdag 

Lekser Les stjerneteksten på side 6 i leseboka di 3 ganger. Bruk lesefingeren når du leser. 

Husk! Uteskole på torsdag. Gode klær som passer til været. 

 

Torsdag 

Norsk Øv på å skrive stor og liten «i» på bokstavarket som ligger i postlommen 

Husk! Gymtøy til fredag! 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Lek med bokstaver og lyder. Bokstaven «i». 

Matte Tall og telling. 

Engelsk Vi øver på å hilse på hverandre på engelsk. 

Kroppsøving Rutiner og bli kjent. Leker og aktivitet med samarbeid som tema. 

KRL Jesus er glad i oss, og vi er glade i hverandre. Den gylne regel. 

Naturfag Uteskole: Tur i nærmiljøet. 

Samfunnsfag Regler i klasserommet. 

Musikk Bli kjent. Regler og sanger, «Første dag i første klasse». 

 

Ukens sang 

“Første dag I første klasse” 
 
Første Dag I Første Klasse - YouTube 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ukens bibelvers 

Matteus 7,12: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cQE9q7otmUc


Informasjon til hjemmet 

• Jeg gleder meg til å bli kjent med elevene og med dere foreldre. 1. og 2. klasse virker som en fin gjeng! 

• Husk å sjekke postlommen hver dag. Her ligger ukeplan, lekseark og informasjon til hjemmet som kommer 
på papir. 

• Vi har en utstilling med ting som har ukens bokstaver i seg hver uke. Vi starter litt rolig med bare en 

bokstav denne uken. Hovedfokus er på å bli kjent, trivsel og å få inn rutiner nå helt i starten.  

• Leseleksene skal lese høyt (med lyd). Les gjerne sammen med barnet (i kor). Barnet bruker en finger til å 

følge bokstavene bortover på arket mens han leser.  

 

Kontakt: 

Arnhild Liseth Brakestad (kontaktlærer) tlf. 41502604, mail: arnhild.brakestad@skg.as 

-Kontaktlærertime: Fredager fra 12.15-13.00 

mailto:arnhild.brakestad@skg.as

