
 

                   

 

 Ukeplan uke 44  

 - rosa og gul gruppe                           

                             

Mandag 26. oktober Tirsdag 27. oktober Onsdag 28. oktober Torsdag 29. oktober Fredag 30. oktober 

MORGENSAMLING 

 

NORSK 
BOKSTAVEN Å-å Vi øver 

på lyden og skriver 

bokstaven 

 
 

 

SAMFUNNSFAG 

Her bor vi 

 
 

 

MORGENSAMLING 

 

Vi går runder i nabolaget 

og ser hvor barna bor. 

Husk varme klær.god 

matpakke, kald/varm 

drikke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMFUNNSFAG:  

Trafikk 

MORGENSAMLING 

 

MATEMATIKK 

Tallene – penger/mynter 

 

 
 

 

NORSK 

Vi repeterer bokstavene 

vi har lært.  

 

MUSIKK OG SANG 

 

 

 

MORGENSAMLING 

 

STASJONER 

- MATT 

- NORSK 

- LEK 

 

 

BIBLIOTEK for rosa 

gruppe. Vi låner oss bok. 

 

 

 

 

 

MUSIKK OG DANS 

MORGENSAMLING 

 

KLASSEROMMENE 

ÅPNER SEG 

 

SPISING 

 

FILM. BARNA FÅR 

SNEGLER OG 

EDDERKOPPER TIL Å 

SPISE. 

 
UTELEK OG AKS-

SPISING 

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

Salto arbeidsbok side 42, og 
43 hvis du vil. Les øveordene 
på side 43 

 

Tegn og skriv noe du gjorde 
på turen. Skriv hvem vi gikk 
til og hva vi gjorde. Skriv de 

bokstavlydene du hører.  

Les side 62-63 i salto 
lesebok. Velg ut et 
hemmelig ord som har 

bokstaven Å i seg, og husk 
det til i morgen. 
 

Radius oppgavebok side 38, 
39 hvis du vil. Bruk gjerne 
mynter hjemme som hjelp. 

HILSEN DE ONDE OG 

STINKENDE LÆRERNE 

PÅ 1. TRINN 

Denne uka starter rosa gruppe inne og 

gul gruppe ute. Kom ferdig påkledd!!! 



 

 

 

 
 

BESKJEDER TIL FORESATTE 
 

 

På fredag skal vi ha Halloweenfest! Elevene kan selv velge hva de vil kle seg ut som. Vi lager masker på skolen (fredag), 

dersom noen velger å ikke kle seg ut hjemmefra. Hele trinnet skal starte dagen inne, med en blodig samling i eget klasserom. 

Deretter vil de stinkende lærerne åpne klasserommene, slik at elevene kan bevege seg fritt mellom rom og aktiviteter. Denne 

dagen kan dessuten spise hvor man selv har lyst! Klokka 11.00 setter vi på en grusom film med noe ekkelt å spise til, for de 

som liker dette. Friminutt og utelek skjer etter filmen, på den grusomme grusbanen. Vi gruer oss til en uforglemmelig fest! 

 

NYTT PASSORD på salaby.no, logg inn som gyldendalbruker: brukernavn: rus6562     passord: sei 

 

UKAS BOKSTAVER: 

Disse bokstavene har vi lært til nå: 

 

 R-r, L-l, E-e, S-s, I-i, O-o, M-m, V-v, A-a, N-n J-j, F-f, G-g, U-u 

 

 

MATTE: 

- tell forlengs og baklengs (0-20) 

- fint å bruke penger/mynter  

- tell mengder  

- gjenkjenn tall 


