
 

         

                                UKE 1    1. trinn 

 

 

Informasjon:  

Godt nytt år! Vi håper alle har hatt en 

fin juleferie og at alle er friske og 

raske. Vi gleder oss til å se alle 

elevene igjen. 

Vi takker så mye for hyggelig 

julehilsen til alle voksne på trinnet. 

Korona: Vi er spente på smittevern 
situasjonen nå og minner om å følge 
reglene nøye slik at det er trygt for 
oss alle. Vi minner om at ingen 
foresatte skal inn i skolebygget. 
Levering og henting foregår ute.  

Reflekskampanjen fortsetter. Bruk 
refleks og vær gode forbilder for 
hverandre. 

 

  

  

 

Fagfornyelsen: 

Vårt nye tverrfaglige tema er folkehelse og 

livsmestring. Vi har gitt perioden navn “Hvem er 

jeg.” Vi skal bli bedre kjent med oss selv og andre. 

Vi skal få kjennskap til at det finnes mange ulike 

familieformer som skal legge grunnlaget for å utvikle 

respekt og toleranse overfor ulike måter å leve 

sammen på.   

 

Ukas mål: 
 
Sosialt mål: Jeg tar andre med i leken. 

Engelsk: Jeg kan forstå og bruke ord for 
kroppsdeler. 

Norsk: Jeg vet at bokstaven J, C og Q står for 
lyden j, c og q. Jeg kan lytte ut disse 
bokstavlydene. Jeg kan finne disse bokstavene i 
skrift.  

Matematikk: Jeg kan måle lengde med binders 
og centikuber. Jeg kan sortere etter størrelse. 
Jeg kan ukedagene på rams. 

Bøker vi har lest på skolen:  

Dikt: Inger Hagerup. Liten jeg? 

 

 

 



Lekse:  

Til tirsdag Kaleido: Les s. 53 høyt for en voksen (eller sammen). Les minst tre 

ganger. Hold pekefingeren under ordene du leser og øv på 

leseretningen. Sett en strek under Jj.                                                                                 

Til onsdag Kaleido: Les s. 63 høyt for en voksen (eller sammen). Les minst tre 

ganger. Hold pekefingeren under ordene du leser og øv på 

leseretningen. Sett en strek under Cc .                                                         

Til torsdag Kaleido: Les s. 53 på samme måte som til tirsdag. Husk øvelse gjør 

mester! 

Multi nettoppgaver 1B: Kap 7 Måling. Jobb med oppgavene i 15 min. 

https://podium.gyldendal.no/mno1-

4/1b?location=menuItem_7#menuItem_7 

 

Til fredag Skrivelekse i SILKEBOKA: Skriv minst tre setninger med ønsker for det 
nye året. Illustrer. (Se instruks foran i boka)                              

Kaleido: Les s. 63 på samme måte som til onsdag. Husk øvelse gjør 
mester. 

Ukas ord og begreper: Snakk med en voksen hjemme hva disse ordene betyr. 

Norsk Engelsk 

 

 

  

My body (sang) 

My arm, my hand, my finger, my leg, my 

foot, my toe.  

My head on top of my body, and I am ready 

to go! 

 

 

https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1b?location=menuItem_7#menuItem_7
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/1b?location=menuItem_7#menuItem_7


 

 

 

Litt fra de to siste ukene før jul 2020 i 1. trinn😊  

                                            

 

 Ved sykdom send beskjed til SkoleSMS 

Mobilskole: Send SMS til 594 44 202 “1 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.” 

 

www.oserodskole.no                                         Tlf team 1: 40821959   (ikke sms) 

Vennlig hilsen team 1  

http://www.oserodskole.no/


 


