Arbeidsplan for 1.trinn uke 38
Dato: 17.09. – 21.09.2018
Disse målene jobber vi spesielt
med; hele tiden:
Gir Trygghet: Lytter til andre
Tar Ansvar: Jeg prøver først før jeg
ber om hjelp.
Viser Respekt: Jeg rekker opp hånden
og venter på tur.
Fag
Tema: Denne uken
jobber vi med
Norsk
Bokstaven R r og E e
Fremdeles viktig med
Første uke
rutiner rundt
med to
bokstavopplæring.
bokstaver.
Matematikk Kapitel 2: Tallene 4, 5 og
0

Språklek

Tusen Millioner 1 A side
22-23-24-25.
Tema: Rim
Jobbe med rimehistorier.

Ordenselever:
Halima og Isak Alexander
Ukens sang: Mandag, tirsdag klapp
klapp klapp
Mål: Å lære ukens dager i rekkefølge
Høytlesningsbok: Vi leser kortere
fortellinger i forbindelse med spising.

Mål denne uken skal elevene
lære
• Sikker bokstavkunnskap til R
og r
• Sikker bokstavkunnskap til E
og e
• Rutiner rundt innlæring av
bokstav
Fokus på begrepene: i forhold til
høyde, høyre, venstre, antall.
Rekketelling; første, andre,…
Kunne skrive sifferet/tallet 4, 5, 0.
Være sikker på 4-5-0 mengden.
Viktig grunnlag for leseopplæring.
Skjerpe lydoppmerksomhet og
evnen til å skille lyder.

Lære ellinger med rim
Øve på å legge merke til lydstruktur
i ord.

Uteskole

Lekser:
Fag
Norsk

Matem

Uteskole

Tema: Mengde
Fortsetter arbeidet med
mengde.

Tirsdag

Øke kunnskapen om at språket har
innhold og form.
Kle seg etter vær (Vi blir ute uansett
vær)
Fokus på:
Jeg er en god venn på tur.
Jeg rydder opp etter meg og tar
søppel med hjem.
Jeg viser respekt for andres ting og
utstyr.
Torsdag

Jobb med ark til
bokstaven Rr, dette er
satt i en plastperm
som elevene har i
sekken.

Fredag
Jobb med ark til
bokstaven Ee, dette er
satt i en plastperm som
elevene har i sekken.

Gjør en side videre i
Tusen Millioner
oppgavebok.
Denne er nå leksebok!
Klær etter vær.

Informasjon til foresatte:
Hei
Vi har startet med introduksjon av klassereglene. Vi tar en klasseregel pr dag
og snakker med elevene om hva dette betyr i praksis. De vi har fokus på
denne uken er: Jeg holder hender og føtter for meg selv og Jeg rekker opp
hånden når jeg vil si noe.
Denne uken startet vi opp med 2 bokstaver i uken. Derfor får elevene bokstav
lekse til både tirsdag og fredag fremover.
Når vi ser over elevenes arbeider; både på skolen og hjemme lager vi ei
stjerne med penn på de bokstavene/tallene/oppgavene vi synes de har gjort
spesielt fint. Det betyr ikke at det andre de har gjort ikke er bra.
Vi legger ut på hjemmesiden til skolen under: Planer- Ukeplaner- 1.trinn
oversikt over hvem som skal ha svømming hvilke uker. Hvis dere er usikker så
står både gruppene og ukenr med svømming der.
Vi har uteskole og er ute de 4 siste timene hver fredag. Så langt har vi vært
heldige med været. Vi kommer til å gå ut uansett vær så det er viktig at
elevene har klær og sko til å være ute uansett vær. Hvis de skal ha med noe
spesielt gir vi info om dette på ukens ukeplan. Alle må ha drikkeflaske med
kald drikke på fredager. Det er også greit om de har varm drikke, men da som
et tillegg. Når man går på tur og er tørst er kald drikke det beste.
Som avtalt på foreldremøte: Hvis det har ring fra nr 77 72 20 89 er det vi som
har prøvd å få kontakt med dere fra fasttelefonen på småtrinnet. Hvis dere
skal ringe tilbake er det bedre at dere ringer mobilnummeret vårt.
På fredag kl 12 danser vi Blime dansen sammen med resten av skolen. Dette
blir filmet.
Og husk 100/200 kr til klassekassa 🙂 Hvis noen foresatte ønsker å vippse kan
de gjøre det til May-Liss på 90616237
Med ønske om ei flott uke
Maria og May-Liss
Kontaktinformasjon:
Maria: 478 27 102 maria.lydersen@balsfjordskolen.no
May-Liss: 906 16 237 may-liss.norbye@balsfjordskolen.no

