
1.trinn – Ukeplan uke 48 
TEMA: «Den magiske kroppen» - Indre organer 

 

 

 

 

 

 

  

Læringsmål Ukelekser (leveres på fredager) 
Lesing og skriving: 

 Jeg kan navnet, lyden og formen til ukas bokstaver: Ww og Cc 
(røde bokstaver er vokaler og blå bokstaver er konsonanter) 

 Ark/lesebok i leksemappa. Les minst en gang hver dag. 

 Ark i leksemappa. Pass på skriveretning og blyantgrep.  

Regning: 

 Jeg kan måle og sammenligne lengder ved å benytte ikke-standardiserte 

måleenheter. 

 Jobb i Multi Smart Øving (Logg inn med Feide) i minst 10 min. Du kan jobbe 

mer hvis du vil      Ta kontakt dersom du er usikker på hvordan man kommer 

inn. 

Sosiale ferdigheter: 

 Jeg henger opp klærne mine i garderoben. 

 Jeg inviterer andre med i lek.  

 

Ukas SmART: Kreativitet 

Det er når vi tenker nytt og finner nye og gode 

løsninger.  

 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 
08.30-10.00 

Lesekvart 
Samling 

Innføring av ukas 
bokstav: Ww 

Lesekvart 
Samling 
TEMA 

 

Lesekvart 
Samling 
Uteskole 

 
 
 
 
 

Husk godt med 
(bål)mat og drikke.  
Fyll flasken hjemme 

      
 

Lesekvart 
Samling 

Innføring av ukas 
bokstav: Cc 

Lesekvart 
Samling 
TEMA 

10.00-10.30 Matpakke Matpakke Matpakke Matpakke 

10.30-11.00 Storefri Storefri Storefri Storefri 

11.00-12.00 
 

Matematikk 
Måling 

TEMA 
 

TEMA 
K&H 

TEMA 
Sangsamling i basen 

12.00-12.15 Pause Pause Pause Pause 

12.15-13.00 TEMA 
 

SFO/Hjem kl.13.00 

TEMA 
Engelsk 

 
SFO/Hjem kl. 13.00 

Matematikk 
Måling 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Matematikk 
Måling 

SFO/Hjem kl. 13.00 

 
13.00-14.15 

 
 
 

Skrive og tegne fra 
uteskole 

 
SFO/Hjem kl. 14.15 

 
 
 



 

Ta kontakt dersom dere lurer på noe        

Hyggelig om dere leser fredagshilsen og ser på bilder sammen med barna (ligger på hjemmesiden). Ha en fin uke! 

 
 

Hilsen Synne, Kamilla, Karianne, Nina, Tanh, Bente og Kjersti  

Kontaktlærere 

1A  Synne J. H. Thoresen synne.j.h.thoresen@faerder.kommune.no 

1B Kamilla N. Windingstad kamilla.nystuen.windingstad@faerder.kommune.no 

1C Karianne Thorvaldsen karianne.thorvaldsen@faerder.kommune.no 

Ressurslærere 

 Nina Dedekam nina.dedekam@faerder.kommune.no 

 Tanh Thi Tran tanh.thi.tran@faerder.kommune.no 

 

Informasjon:  

- Ukas sang: «De beina, de beina»  

- Denne uka har vi fokus på indre organer. Vi har vært i kontakt med Gilde, og skal i løpet av uka studere både hjerte og lunger fra gris. Det blir veldig 

spennende! Gi oss beskjed hvis barnet ditt ikke skal være med på akkurat dette.  

- Vi tar fortsatt gjerne imot flere syltetøyglass frem mot juleverksted i desember      Hvert barn trenger to glass. Hvis noen har noen ekstra, tar vi 

gjerne imot til de som evt. ikke har. Fint om dere tar av etiketten. Sett gjerne en navnelapp under glassene. Takk for alle bidrag så langt!  

- Arbeidsoppgaver dersom du er i karantene og er frisk: Se lesekorpset til ukas bokstaver på nrksuper. Jobb i Salto arbeidsbok med bokstavene vi har 

denne uka. Multi smart øving 15 minutter. Les høyt alene eller sammen med en voksen, lag ukas bokstaver i lego, perler, plastelina e.l hvis dere har. 

Se episode 1, 2, 5 og 7 fra «Den magiske kroppen» på nrksuper.  

Ved sykdom/annet fravær: 

Vennligst send skole-sms merket med trinn  

før kl. 08.00 til: 59 44 42 00 

Eks: «1 Per har feber og blir hjemme i dag. Hilsen Kari». 


