
 

                          

                           UKEPLAN UKE 43 

                          -Rosa og Gul gruppe 

 

Mandag 19. oktober Tirsdag 20. oktober Onsdag 21. oktober Torsdag 22. oktober Fredag 23. oktober 

MORGENSAMLING 

 

NORSK 

BOKSTAVEN  G-g 

Vi øver oss på lyden og 

skrive bokstaven. 

 
SAMFUNNSFAG  

FN uke, vi snakker om FN 

og barnekonvensjonen 

 

 

MORGENSAMLING 

-inne for begge gruppene 

 

UTESKOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi går runder i nabolaget 

og ser hvor barna bor. 

Husk varme klær.god 

matpakke, kald/varm 

drikke. 

MORGENSAMLING 

 

MATTE 

Telling  

 

NORSK 

BOKSTAVEN U-u 

Vi øver oss på lyden og 

skrive bokstaven. 

 
MUSIKK OG SANG 

 

MORGENSAMLING 

 

STASJONER 

- norsk 

- matte 

- konstruksjonslek 

 

BIBLIOTEKET for gul 

gruppe.Vi låner oss bok. 

 

MUSIKK OG DANS 

 

 

 

 

MORGENSAMLING 

 

Vi tegner flagg fra et 

land vi har tilknytning til 

 
 

KUNST OG HÅNDVERK  

& ENGELSK  

 

 

LEKSE TIL TIRSDAG  LEKSE TIL ONSDAG LEKSE TIL TORSDAG LEKSE TIL FREDAG GOD HELG ☺ 

Lekseark med bokstad G-g.  

Husk å bruke den tykke 

skoleblyanten/gråblyant og 

gjør deg flid       

 

Tegn og skriv fra turen. 

Skriv hvem vi gikk til og hva 

vi gjorde. Skriv de 

bokstavlydene du hører.  

Leselekse: Salto lesebok s. 

70 og 71. Har du tegnet 

hale på eselet (grisen) i 

bursdagsselskap? 

Radius oppgavebok s. 26 og 

27 

 

HILSEN SARA, KAJA, 

SONDRE, JEANETTE 

OG ANDREA         

 

 

Denne uken starter gul gruppe inne og 

rosa gruppe ute. Kom ferdig påkledd!  

https://www.google.no/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.jch-bakkelund.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2Faarshjulet-oktober.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.jch-bakkelund.dk%2Foktober&docid=6BUJoHFHhakUWM&tbnid=Oax5BfPaNBiGaM%3A&vet=10ahUKEwjj4fiHzubkAhXloIsKHaz1A8oQMwhTKAwwDA..i&w=250&h=150&bih=651&biw=1366&q=oktober&ved=0ahUKEwjj4fiHzubkAhXloIsKHaz1A8oQMwhTKAwwDA&iact=mrc&uact=8


 

 

BESKJEDER:  
 

- Du finner flotte oppgaver på Salaby.no: Logg inn som Gyldendalbruker: Brukernavn: rus1568   passord: mus  

Her er det bra spill, lesing og mange lydbøker. Bli kjent med Salaby sammen med barnet ditt. På skolen bruker vi mye 

skoleveien, norsk, abc. Der finner dere mange filmer og oppgaver om alle bokstavene. Her finner du også lydbøker og sanger. 

Fin å bruke også om barnet er syk når vi har bokstavinnlæring på skolen. 

- HUSK å gi beskjed til AKS og oss lærere når det gjelder sykdom eller fri fra AKS, i god tid før skolestart. 
Vi sjekker ikke meldinger i løpet av skoletiden, da er vi i undervisning. 

- Husk: FACEBOOK GRUPPEN: A-KLASSEN 2020-2026 – GUL OG ROSA GRUPPE  

- epost: anfaa030@osloskolen.no & jefra006@osloskolen.no  
 

Ukens bokstav: G-g & U-u 

Disse har vi lært:A-a, M-m, V-v, R-r, L-l, E-e, S-s, I-i, O-o, N-n, J-j, F,f 

 

 

 

SANGER VI HAR SUNGET: 

«Oh-alele..» 

«Friminutt» 

«I en skog en stue lå» 

«Mandag, tirsdag klapp, klapp, 

klapp» 

«Bokstavsangen» 

«Liv og glade dager» 

«Blime dansen 2020» 

mailto:anfaa030@osloskolen.no
mailto:jefra006@osloskolen.no

