
      

Mandag 23.mars Tirsdag 24.mars Onsdag 25.mars Torsdag 26.mars Fredag 27.mars 
MORGENSAMLING 

Dagens tall er 11. Fyll ut 

arket «Dagens tall», eller 

bruk et ark.  

Telleoppdrag: Hvor mange 

vinduer er det hjemme hos 

deg? 

 

NORSK OG MATTE 

Side 40 i Salto 1B.  

Side 104-127 i Radius 

oppgavebok (gjør en eller 

flere sider) 

 

FYSISK AKTIVITET 

Gå gjerne en tur ut, eller 

beveg deg inne 

 

NATURFAG 

Den magiske kroppen 

episode 3 – blodet NRK 

super. Kan du se noen av 

blodårene dine?  

 

LESESTUND 

Les teksten og syng 

sangen om bokstaven Ff 

MORGENSAMLING 

Dagens tall er 18. Fyll ut 

arket «Dagens tall», eller 

bruk et ark.  

Telleoppdrag: Hvor 

mange dører er det 

hjemme hos deg? 

 

FYSISK AKTIVITET 

Dans BlimE-dansen fra 

2015. 

https://www.youtube.com

/watch?v=B-smK9aaSHQ 

 

MATTE 

https://www.youtube.com

/watch?v=nKO0yQgJAho 

Husk å rope ut tallet! 

 

LESESTUND 

Les 10 minutter i valgfri 

bok. 

 

MORGENSAMLING 

Dagens tall er 13. Fyll ut 

arket «Dagens tall», eller 

bruk et ark.  

Telleoppdrag: Hvor mange 

stoler er det hjemme hos 

deg?  

 

NORSK 

Side 41 og 42 i Salto 1B 

 

FYSISK AKTIVITET 

Gå gjerne en lengre tur 

ut, eller beveg deg inne. 

Bruk «Nabolagsbingo». Se 

vedlegg. 

 

NORSK 

Skriv og tegn fra turen. 

Hvor gikk du? Hva så du? 

Hvem var du sammen 

med?  

 

LESESTUND 

Les teksten og syng 

sangen om bokstaven Ff 

 

MORGENSAMLING 

Dagens tall er 15. Fyll ut 

arket «Dagens tall», eller 

bruk et ark.  

Telleoppdrag: Hvor 

mange lamper er det 

hjemme hos deg?  

 

NORSK 

Les side 56 og 57 i Salto 

lesebok – Husk å se på 

bildet først. Hva tror du 

det handler om?  

 

FYSISK AKTIVITET 

Gjør 50 av de 100 spreke 

øvelsene – blir blodårene 

dine tydeligere når du 

trener? 

 

MATTE 

Praktisk matte – spill et 

spill, lek butikk, lag deres 

egen bowling eller spill 

bingo 

 

LESESTUND 

MORGENSAMLING 

Dagens tall er 20. Fyll ut 

arket «Dagens tall», 

eller bruk et ark.  

Telleoppdrag: Hvor 

mange trappetrinn er det 

hjemme/i oppgangen hos 

deg?  

  

MATTE- spill et spill, lek 

butikk, lag deres egen 

bowling eller spill bingo 

 

FYSISK AKTIVITET 

Gå gjerne en tur ut, eller 

beveg deg inne 

 

NORSK 

Lesebingo 

 

KUNST OG HÅNDVERK 

Øisteins blyant 

bokstaven Ff – NRK 

super 

https://nrksuper.no/seri

e/oeisteins-blyant-

abc/MSUI20003613/ses

ong-1/episode-6 

UKEPLAN 1.trinn 

UKE 13 - MATTEUKE 
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BESKJEDER:  

- Mye fin info og mange tips på skolens nettside. Logg deg inn på «portalen» på Rustad skole.no. Ukeplanen ligger alltid ute 

“åpent” på nettsiden. På skolens og klassens fb-side finner du også mange tips. 

- Flotte oppgaver på Salaby og Radius: Logg inn som Gyldendalbruker: Brukernavn: rus1568   passord: mus  NB! Her er det 

bra spill, lesing og mange lydbøker. Bli kjent med Salaby sammen med barnet ditt.  

- Pernille: pernih2001@osloskolen.no  

- Ernst Martin: ernst0112@osloskolen.no  

- Jeanette: jefra006@osloskolen.no 

- Julie: jujea005@osloskolen.no  

- Therese: thwia010@osloskolen.no  

- Ingrid: ingrid0109@osloskolen.no 

-  

UKAS BOKSTAV 

Ff 

Kjenne 

bokstavens navn, 

lyd og hvordan 

den skrives 

 
MATTE 

Tell opp og ned til 

20, kjenne igjen 

tallene og vite 

hvordan de skrive 

skrives 

UKAS BOKSTAV 

Ff 

Kjenne 

bokstavens navn, 

lyd og hvordan 

den skrives 

 
MATTE 

Tell opp og ned til 

20, kjenne igjen 

tallene og vite 

hvordan de skrive 

skrives 
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