
UKEPLAN UKE 47 – 1A 

Temauke – folkehelse og livsmestring  

 

 

Mandag 22.november Tirsdag 23.november Onsdag 24.november Torsdag 25.november Fredag 26.november 

MORGENSAMLING 

Tema  

 

NORSK: 

Bokstaven C  

 

 
 

 

 

Musikk og kunst & 

håndverk:  

Musikklytting 

 

 

MORGENSAMLING 

Tema  

 

MATTE: 

Sammenligne mengder  

 

 

BIBLIOTEK: 

Ta med bøker dere ha 

lånt.  

 

 

 

 

 

 

MORGENSAMLING 

Tema  

 

FELLESSAMLING KL 9 

 

TUR MED 5.-TRINN TIL 

APETREET 
De er fadderklassen vår som 

vi skal bli bedre kjent med 

 

MORGENSAMLING 

Tema  

 

SYKEHUS- LEGE-

APOTEKLEK HELE 

DAGEN 

 
Dette er en lang prosess 

der vi skal planlegge, 

forberede, skrive og leke 

oss gjennom alle 

stasjonene. 
  

MORGENSAMLING 

Tema  
 

NORSK:  

Bokstavene 

Xx, Qq, Ww, Zz 

 

 
 

FREDAGSHYGGE  

Lek ute eller i 

klasseromet.  
 

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

Syng og dans til «Rustad 

for livet»  

 

Trykk på linken  

 

Syng og les teksten i «VI-

sangen» 

 

Trykk på linken  

Syng «Være den du er» 

 

 

Trykk på linken  

Syng og dans «Tony 

chestnut» 

 

Trykk på Linken  

HILSEN CAROLINE, 

ALEKSANDER, 

MIRIAM, JEANETTE, 

ELLEN, MATILDE, 

SOFIAN, MATHIAS, 

LINDA        

https://www.youtube.com/watch?v=RRpsh0s4BV8
https://www.youtube.com/watch?v=RRpsh0s4BV8
https://www.youtube.com/watch?v=zYVvHzzHzAc
https://www.youtube.com/watch?v=zYVvHzzHzAc
https://www.youtube.com/watch?v=jw3g6YXV1Pw&list=RDjw3g6YXV1Pw&start_radio=1&rv=jw3g6YXV1Pw&t=
https://www.youtube.com/watch?v=e1aYOPINZxE
https://www.youtube.com/watch?v=e1aYOPINZxE


BESKJEDER:  
- I uke 47 skal vi ha apotek/lege/sykehus lek. Har du noe vi bruke til dette,ta det med på skolen mandag så vi kan få eller låne       

For eksempel: røgntenbilder, bandasje, frakk, sprøyter (uten kanyle), tomme medisinbokser, krykker, stetoskop, doktorleker osv.  

- Husk å sjekke værmeldingen slik at eleven har klær til riktig vær. Trengs det nytt skiftetøy? Husk å sjekke garderobeplassen 

ved gjevne mellomrom. ALT MÅ HA NAVN!!! 

- Husk å gi beskjed til både kontaktlærer og aks-leder Heidi Høynes ved sykdom/fravær, hver dag. 

Tips til skolearbeid ved sykdom eller fravær om eleven orker. Ha en slags samlingsstund hjemme, snakke og gjerne skriv om dag, dato, 

mnd år, tell hvor mange dere er (kanskje også kosedyr      ) Sjekk hva som er dagens tall eller bokstav og gå på jakt hjemme etter ord 

med samme bokstavlyd. Se lesekorpset og tellekorpset på nrksuper.   

https://nrksuper.no/serie/tellekorpset  

https://nrksuper.no/serie/lesekorpset          

UKAS BOKSTAVER:  

C-c, X.x, Q-q, W-w, Z-z 

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, , U-u, G-g, Å-å, T-t,B-b,D-d, Ø-ø, P-p, Y-y, H-h, F-f,K-k, Æ-

æ 

 

TALLENE:  

1-tallet Uno, 2-tallet Duo, 3-tallet Tri, 4-tallet Kvart, 5-tallet Penta, 6-tallet Hex,  

7-tallet Sept, 8-tallet Okta, 9-tallet Nona, 10-tallet Deka 

 

Nå skal eleven kunne gjenkjenne tallene, telle forover og bakover, og vite tallet før og tallet etter. 

Andre ting vi snakker om i matte er tallvenner, oddetall/partall, 5-erbunker/10-erbunker, hvor mange enere og 

tiere i forkjellige tall osv. 

https://nrksuper.no/serie/tellekorpset
https://nrksuper.no/serie/lesekorpset


 


