UKEPLAN FOR 1B
Uke 24

Ordenselever: Mikkel og Daniel H.
Ukas sang: Vi øver til sommeravslutningen
Ukas læringsmål:
Norsk:

Kunne fokusordene. Kunne jobbe med sommerboka.

Matte

Repetisjon av subtraksjon og addisjon i tallområdet 0-20.

Naturfag

Kunne navn på plantenes ulike deler: rot, blad, stengel og blomst.

Samfunnsfag Samtale om hva som er rettferdig.
Engelsk

Kunne snakke sammen og finne ut hvilke dyr og farger en liker best.

Sosialt mål

Trivsel: Øve på å opptre foran et publikum.

Mandag 11.06.

Tirsdag 12.06.

Samling
Øve til
avslutningen

Samling
Norsk
Sommerboka

Onsdag 13.06. Torsdag 14.06

Balldag

Se eget skriv

Engelsk
Happy
Birthday!

Samfunnsfag
Rettferdighet

Matte
Pluss og minus

Øve til
avslutningen

Musikk

Slutt: 13.00

Slutt: 13.00

Slutt: 14.00

Lekse til tirsdag:
Multi smart
øving: Gå til Multi
smart øving og øv
deg i minst 15 min.

Samling
Norsk
Sommerboka
Naturfag
Planter

Lekse til onsdag:
Leksefri
Zeppelin lesebok
1B: Les s. 114 og
Velkommen til
115. Husk å lese tre sommeravslutning.
ganger.

Kunst og
håndverk
Slutt: 13.00
Lekse til fredag:
Norsk: Gå til
Salaby.no og gjør
oppgaven:
Ukelekse uke 24.

Fredag 15.06.
Samling
Norsk

Uteskole
Planter

Vi går til
kunstgressbanen.
Husk rikelig med
drikke og solkrem.
Lurt med caps og
solbriller 😉

Slutt. 13.00

God helg

Ukelekse: Les hver dag i valgfri bok i 10
minutter.
Øv på å lese og skrive fokusordene i den blå
permen: med, lang, plante, høy, fire.
Permen leveres fredag.

Info til de voksne:
* Velkommen til sommeravslutningen onsdag 13. juni. Innbydelsen ble sendt i
uka 23.
* Det er balldag på skolen onsdag 13. juni. Vi skal være stort sett ute fram til
kl. 13.00, siste time er vi i klasserommet. Se skriv sendt tidligere.
* Hvis dere har noen bøker som tilhører skolen hjemme, er det fint om dere
tar de med til innlevering i løpet av denne uken.
* Utskrevne bøker sender vi hjem etter hvert. Følg med og ta dem ut fra
skolesekken, det kan fort bli tungt.
Ha en fin uke! Hilsen lærerne i 1B (carolina.ladegard@fet.kommune.no)

