
UKEPLAN UKE 48 – 1C 

2021 

Mandag 29.november Tirsdag 30.november Onsdag 1.desember Torsdag 2.desember  Fredag 3.desember 

MORGENSAMLING 

 

NORSK:  

Vi skriver brev til 

barnehagen  

 

 

NORSK: 

Repetisjon – vi jobber 

med oppgaver i Fabel 

arbeidsbok  

 

MATTE: 

Relasjoner < = > 

 

 
 

 

MORGENSAMLING 

 

NORSK:  

Vi skriver fra turene vi 

har gått i nabolagene  

 

 
BIBLIOTEK: 

Ta med bøker dere ha lånt.  

 

 

 

 

KRLE OG MUSIKK: 

Jul  

 

Julegrantenning i skolehagen 

 

MORGENSAMLING med 

julekalender 

 

UTESKOLE:  

Vi går på tur til Rådyrdalen.  

Vi tenner bål og det blir 

muligheter for grilling.  

 

 

 

 

 

 

TEMA:  

Natursti  

MORGENSAMLING med 

julekalender 

 

SYKEHUS 

LEK 

Vi skal  

planlegge, forberede, 

skrive og leke. 

 

Bokstav-fest:  

Vi feirer at vi har lært 

alle bokstavene med 

bokstavkjeks, bokstavlek 

og mye moro!   

 
 

 
 

MORGENSAMLING med 

julekalender 
 

ENGELSK: 

Winter fun 

 

 

 

 

MATTE: 

Relasjoner  

 

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

Gjør 2 sider du ikke har 

gjort i Fabel arbeidsbok.  

Gjør side 49 i Mattestreker 

1A og fortsett på  

koden i Dragonbox appen: 

 

 

 
Vil du jobbe mer? Her en 

enda en kode.  

 

 

 

Skriv fra turen i den blå 

skriveboka. Hvem var du på lag 

med på naturstien? Hva husker 

du best fra turen? Lag en fin 

overskrift.  

 

 

 
Ta med noe til sykehuslek i morgen 

hvis du har noe som kan brukes (og 

deles)        

Les side 62 og 63 i Fabel 

lesebok. Lær deg å si hei 

på ulike språk. Hva er 

«hei» på ditt morsmål?  

Les også bokstavremsen 

helt til høyre på side 63.  

HILSEN CAROLINE, 

ALEKSANDER, 

MIRIAM, JEANETTE, 

ELLEN, MATILDE, 

SOFIAN, MATHIAS, 

LINDA        



 

 

BESKJEDER:  

- Onsdag 8.12 blir det skoleavslutning/julefrokost i skolehagen for 1C (se egen invitasjon).  
- 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. 

- JULEVERKSTED – vi ønsker oss tomme dorullkjerner og tomme sytletøyglass eller lignende. Glassene må være vasket og 

ettiketen må være fjernet.  

- I år er det Kristiania Magiske Tivoli Theater som er julekalender på NRK. Vi ser gårsdagens episode på skolen i spisetiden 

(altså episode 1 den 2.desember osv.), så man kan se den hjemme først om man vil.    

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         

Vi har nå vært gjennom alle bokstavene;  

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

 

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

