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

MORGENSAMLING 

 

NORSK 

BOKSTAVEN G-g 

 

SAMFUNNSFAG 

FN- uke. Vi snakker om FN 

og barnekonvensjonen 

 

MORGENSAMLING 

 

Vi går runder i nabolaget 

og ser hvor barna bor. 

Husk varme klær.god 

matpakke, kald/varm 

drikke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMFUNNSFAG:  

Trafikk 

MORGENSAMLING 

 

NORSK 

BOKSTAVEN U-u 

 

KUNST OG HÅNDVERK 

 

 
Vi maler en kjeks med 

kuleis! Bland farger for å 

få favorittsmakene dine. 

MORGENSAMLING 

 

STASJONER 

-Lese 

-Skrive 

-Regne 

-Leke 

 

 

MORGENSAMLING 

 

MATTE 

Telling 

 

OPPSUMMERING AV 

UKA 

 

MUSIKK, DANS OG 

SONG 

 

 

 

LEK UTE OG INNE 
LEKSE TIL TIRSDAG  LEKSE TIL ONSDAG LEKSE TIL TORSDAG LEKSE TIL FREDAG GOD HELG       

Se lekse i postmappe. Gjør 

arket med rettskriving. Hvis 

du vil, kan du gjøre de andre 

også       

Teg og skriv noe du gjorde 

på turen. Skriv hvem vi gikk 

til og hva vi gjorde. Skriv de 

bokstavlydene du hører  

Les side 70 og 71 i Salto 

lesebok.  
 

Gjør side 26 og 27 i Salto 

oppgavebok.  

 

HILSEN SARA, 

STEFAN, MARI OG 

SUSANNE        

Denne uken starter rød gruppe inne og 

grønn gruppe ute.  

 

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


 

 

Kort fra uka / Info 
 

I uka som gikk har vi jobbet med geometriske former i trafikken og i klasserommet. Noen elever har vært på jakt i klasserommet etter sirkler, 

trekanter, kvadrater og rektangler. Hva er en sidekant og hva er et hjørne? Vi har øvd på å skrive J-j/F-f, lytte ut J/F fra ord og snakket om 

hvordan munnen ser ut når vi sier J og F. Ellers har elevene hatt stasjoner med perling (det elsker de fleste!), lesing (vi øver på å si lydene og 

dra bokstavene sammen til ord), lego-bygging av bokstaver og tall etter oppskrift og en slags jakt på forskjellige ting som; saks, limstift, 

kaplakloss, m.m., for deretter føre tellestreker for riktig antall. Vi øver på å telle tingene nøye og legge sammen. Det telles mye, både opp og 

ned på alle arenaer. Vi synger på norsk og engelsk, danser og leker så mye vi kan i tillegg. Ute leker vi bl.a. Hauk og Due, Fisken i det røde hav, og 

Haren. Hva er en god klassevenn? Hvordan snakker vi til hverandre på en hyggelig måte og hvorfor må vi egentlig rekke opp hånda og vente på 

tur? Elevene er gode på å reflektere rundt disse spørsmålene. Vi øver også på å «passe på oss selv». Hvis alle elevene passer på seg selv, så skal 

de voksne sørge for å passe på alle barna.       
 

- Det er FN-uke i uke 43. Snakk sammen hjemme om FN (De forente nasjoner) og hva det vil si å ha rettigheter.  

- E-post:  Mari2402@osloskolen.no og Susann2203@osloskolen.no  

UKAS BOKSTAVER:  

G-g, U-u 

 

Disse bokstavene har vi lært til nå: 

 R-r     O-o      J-j 

 L-l      M-m     F-f 

 E-e     V-v 

 S-s     A-a 

 I-i      N-n 
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