Ukeplan for 1.trinn uke 7
Garderåsen skole: 63 88 71 10 / 63 88 71 23

SFO: 63 88 71 14 / 47 48 39 96

Kontaktlærere:
tone.irene.johannessen@fet.kommune.no
linn.sunniva.hoglund@fet.kommune.no
Lærer:
rasa.hoftvedt@fet.kommune.no
Jeg kan navnet på alle ukedagene.
Jeg kan tiervennene.
Jeg vet hvor karneval-tradisjonen kommer fra.
Jeg kan navnet på tre OL-grener.

Tid:
08.30-11.00
Spise
10.30-11.00

11.00-11.45
11.45-13.00

Mandag
Stasjoner i
norsk

Tirsdag
KRLE/gym

Onsdag
Stasjoner i
matematikk

Torsdag
Stasjoner i
norsk

Fredag

STOREFRI
Matte

STOREFRI
Norsk

STOREFRI
Mediatek

STOREFRI
Engelsk

STOREFRI
Kunst og
håndverk

Slutt 13.00

Slutt 12.30

Slutt 13.00

Slutt 13.00

Slutt 13.00

LEKSER I TIL TORSDAG I UKE 7:
 Zeppelin Arbeidsbok s. 24 og 25. Gjør med en voksen. Bruk gråblyant.
 Vis skrivebok ABC til en voksen hjemme. Skriv ordene som står øverst på s.24 i
Zeppelin arbeidsbok (oppgave 6). Bruk gråblyant og små bokstaver.
 Se egen leselekse i blå perm.
 Matematikk: Se ark i grønn lekseperm. Øv på riktig skrivevei på alle tall.
 Husk å komme ferdig utkledd til karneval på fredag.

INFORMASJON TIL FORESATTE.
 Vi har nå begynt med skrivelekse hver uke i Zeppelin arbeidsbok. Der skal ord
skrives inn i «bokstavhus». Nå som vi blir flinkere og flinkere til å lese, er det
viktig å øve på å skrive bokstavene på riktig sted i bokstavhuset. (liten «y» med
beinet ned i kjelleren, liten «k» med ryggen opp til loftet, osv). Dette er
vanskelig, så her må vi være flinke til å øve både hjemme og på skolen. 
 SFO har et frivillig leksehjelptilbud på tirsdager. Dette er det noen som
benytter seg av, men det er viktig at dere hjemme ser over leksene som
eventuelt er gjort i SFO-tiden.
 På onsdag skal vi snakke om «Alle hjerters dag», og hvem St. Valentine var. Vi
skal lage vennskapskort til hverandre. Alle får kort, og de skal leses opp.
Dersom noen vil lage et kort i tillegg, kan dere gjøre det hjemme og ta det med
på onsdag.
 På fredag feirer vi
. Det blir dermed ikke uteskole denne dagen. Se
mer info i eget skriv. Vi gleder oss til en formiddag med mye moro!
 Tidspunkt for utviklingssamtaler ligger i postmappa. De som ikke var på
foreldremøtet, er også satt opp på denne listen. På baksiden er det et skjema
dere kan snakke om sammen hjemme før samtalen. Ta med skjema til samtalen.
 NB: Husk å merke klær. Det er mye gjenglemt tøy i garderoben som ikke er
merket med navn. Dette gjør det vanskelig for oss å finne riktig eier.

