
UKEPLAN FOR 1.TRINN UKE 9 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
08.45 

 
- 
 

10.15 

 
Zippy 
Norsk 

 
Norsk 

 
Liv og røre 

 

 
Matte 

 
Liv og røre 

matte 

 
Gym 

 
Matte 

 
Engelsk 
Vi lager 

hånddukker. 

 
 

10.15- 
10.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.30 
- 

11.00 

Naturfag 
Kart og 

himmelretninger 

Norsk 
Bibliotek- og 

lesetime 

Gym Norsk 
 

Zippy  
Ukeslutt 

11.00-  
11.30 

Mat Mat Mat Mat  
Felles lunsj på SFO 

11.30- 
12.00 

Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00- 
13.30 

Uteskole  
Vi lager og leser kart 

over skolen 

      Kort dag. 
Skoleslutt 

11.30 

Klassedelte 
stasjoner: 

Lek SFO/Norsk 

       

Kunst og 
håndverk  

 

Kort dag. 
Skoleslutt 11.30 

13.30- 
13.45 

Friminutt  Friminutt Friminutt  

13.45- 
14.30 

Turbok 
 

Skolekor 
(Cathrine) 

KRLE 

 Skoleslutt 14.30 Skoleslutt 
14.30 

Skoleslutt 
14.30 

LEKSER 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag UKELEKSE 
Vis turboka hjemme og 
fortell.   
 
Les i egen lesebok i ca. 
10 minutter.  

Les i egen lesebok i 
ca 10 minutter.  
 
Vis og les teksten i 
grønn mappe. 

Forklar en hjemme 
hva +     og     -   betyr. 
 
Gjør side 40 i Radius 
1B. 

Les i egen lesebok i 
ca 10 minutter.  

Ta med en gammel 
sokk på skolen.  

LÆRINGSMÅL 

Norsk Jeg kan låne bøker til egen leselekse.  
Jeg kan bruke stor bokstav og punktum når jeg lager setninger.  

Matte Jeg kan forklare hva + (legge til)    og   - (trekke fra)   betyr.  
Jeg kan regne med - 

Engelsk Jeg kan presentere hånddukken min (name, years …)  
Jeg kan delta i enkle samtaler på engelsk (navn, alder, hva dukken liker osv…)  

Zippy/PALS Jeg kan snakke hyggelig til og om andre inne og ute. 

Naturfag Jeg kan lese et enkelt kart og følge himmelretningene 
Jeg vet at Norge er delt inn i fem landsdeler 

 



INFORMASJON TIL HJEMMET 
Hei alle sammen.  
Håper dere har hatt en fin vinterferie!  
 
Uteskole mandag: Vi er ute i skoleområdet. Vi starter opp med temaet Norge og verden, 
og på uteskolen denne mandagen jobber vi med kart og himmelretninger. Elevene skal 
lage et kart over skolegården, gjemme en gjenstand gruppevis i skolegården og markere 
denne. Denne gjenstanden skal så en annen gruppe bruke kartet til å finne. Det blir moro! 
Husk klær etter vær. Det blir mulighet til grilling, så de som ønsker kan ta med enkel 
grillmat.  
 
 
Svømming: Uke 10, 11 og 12 skal klassen ha vanntilvenning i bassenget på hotellet på 
onsdager fra 08.45-10.00. Da går vi opp til hotellet ved skolestart, og bader en times tid 
før vi går ned igjen til skolen. Målet er å bli vant til å være i vannet, være med på lek i vann 
og prøve seg på noen svømmetak. Det er viktig at de som ikke er trygge i vannet tar med 
seg hjelpemidler som armeringer og lignende.  
 
 
Engelsk: Vi lager hver vår hånddukke i engelsktimen på fredag. Fint om alle kan ta med en 
gammel sokk på skolen. Her limer/syr vi på knapper til øyne og pynter sokkene. Vi bruker 
hånddukkene våre til lek for å prate engelsk (Hello, my name is… What is your name… 
How old are you?»…) Det blir moro!  
 
 
Husk at det bare er å ta kontakt om dere lurer på noe   
Ønsker dere en fin uke! 
 
Hilsen Ingrid Bakkerud 
Tlf: 94422964  
Visma flyt: 19123 01696 0010      

 

Ukeplanen er sett og lest:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Signatur fra forelder/foresatt) 


