
 

    UKEPLAN UKE 37 (12.-16. september) 
  -1. klasse- 

 

 

Mandag 

Lekser Ta med noe som starter med i, s, e, l eller r (velg en ting). Les stjerneteksten på side 8 igjen 
3 ganger. Bruk lesefingeren. 

Husk! Turdag på tirsdag. Pakk i tursekk. Ta med: Sitteunderlag, god niste, god drikke, en liten 
sjokolade hvis du vil, ekstra genser og tørre sokker. 

 

Tirsdag 

Lekser Les stjerneteksten på side 12 igjen 3 ganger. Bruk lesefingeren. 

Husk!   

 

Onsdag 

Lekser Les stjerneteksten på side 14 igjen 3 ganger.  Bruk lesefingeren når du leser. 

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

 

Torsdag 

Norsk Gjør bokstavarket som ligger i postlommen. Les stjerneteksten på side 18 igjen tre ganger. 

Bruk lesefingeren.  

Husk! Gymtøy til fredag! 

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Repetisjon av bokstavene vi har lært til nå. 

Matte Sortering. Flest/færrest. 

Engelsk Vi øver på å hilse på hverandre på engelsk, lære engelske ord for fargene. 

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

KRL Jesu lingelser. Vi leser høyt, forteller og dramatiserer. 

Naturfag Uteskole: Tur i nærmiljøet. Stasjonsundervisning. 

Samfunnsfag Vi lager film om vennskap. 

Musikk Rytmeleker og blimed-dansen. 

 

Ukens sang 

Skolesang (Lisa Børud) 
 
Skolesang - YouTube 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ukens bibelvers 

Sal 51,12. «Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd».  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Igh40xTbm8Y


 

 

Informasjon til hjemmet 

• Takk for fine samtaler sist uke! 

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

• Vi har repetisjon av de første fem bokstavene denne uka.  

• 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.  

• Det er trivselsuke denne uka. På tirsdag har vi turdag (se eget skriv med informasjon), og på torsdag er det 

pølse og kakesalg. 

 

Kontakt: 

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

-Kontaktlærertime: Fredager fra 12.15-13.00 

mailto:arnhild.brakestad@skg.as

