SMÅ BARN,
STORE MULIGHETER

Uke 4: 21.01.18 – 25.01.18

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08:30 – 13:30

08:30 – 13:30

08:30 – 13:30

08:30 – 13:30

08:30 – 13:30

Mattestasjoner

Norskstasjoner

Plussdag
på
leirplassen

Tredeling på tvers:
Gym, bibliotek,
norsk språkleker

Matte/Norsk
stasjoner

Spising/friminutt
Norsk
Aktiviteter

Spising/friminutt
Matte
Aktiviteter

Engelsk

Kunst og håndverk

Spising/friminutt
Mitt valg
Aktiviteter
Gym, bibliotek,
norsk språkleker

Spising/friminutt
Tema
Aktiviteter
Valg

MÅL
Mitt valg/Sosial kompetanse
Norsk
Matte
Kunst og håndverk
Engelsk

Vi jobber med samspill i lek
Vi jobber nå med en ny bokstav i uka. Ukas bokstav: G g
Vi jobber med tallet 7, og mengden til tallet.
Vi jobber med finmotoriske øvelser i et inkluderende læringsmiljø.
Vi lærer navn på ulike dyr.

LEKSER
Leselekse
Lekse

Les/snakk om boka hver dag (skap leselyst). Lever lesemappe med bok og utfylt lesekort fredag.
Leveres i rød perm i postmappe med underskrift torsdag.

INFORMASJON

•
•

Det er plussdag på onsdag. Vi leker og griller på førstetrinns leirplassen. Ta med grillmat de som vil.
Sjekk plassen til ditt barn, om det er nok tøy som passer til været.

SMÅ BARN,
STORE MULIGHETER

Uke 4: 21.01.18 – 25.01.18

Ukeplan 1.trinn
Uke 4

Mandag
21/01

Tirsdag 22/01

Utelek
Brettspill –
Vi har
begrepstreni
ng gjennom
ulike spill.
Gymsal:
Hinderløype

Humleby: Vi er
på Humleby og
har forskjellig
aktiviteter.
Er været så
dårlig at vi ikke
kan være ute så
har vi LSA i
klasserom.
Vi er tilbake
senest kl.16.00

Kino: Vi
viser film på
AKS.
Forming –
Barna får
mulighet til å
eksperiment
ere med
fantasi og
kreativitet

Leksetid 14.30 –
15.00 – Barna
har mulighet for
å få hjelp til
lekser.

Alle er
felles denne
dagen

Brødmat

Varmmat

Onsdag 23/01 Torsdag
24/01

Fredag 25/01

Utelek

Utelek

Utelek

Gymsal:
Fotballkurs,
grunnleggende
kurs i fotball, vi
går gjennom
regler og øver
oss med ball.

Brettspill – Vi
har
begrepstrenin
g gjennom
ulike spill.

Barnemøte –
Barna kan
komme med
ønsker om hva
de vil ha som
aktiviteter på
AKS de neste
ukene.

Brettspill: vi
øver på
samarbeid,
konsentrasjonse
vne og
begreper

Forming og
konstruksjon:
Vi har ulike
formingsaktivite
ter
Brødmat

Lego/kapla:
Fokus på
konstruksjon,
samarbeid og
sosialt
samspill.
Forskerspirer
: Vi lager slim.

Forming –
Barna får
mulighet til å
eksperimentere
med fantasi og
kreativitet
Brettspill: vi
øver på
samarbeid,
konsentrasjonse
vne og
begreper
Bibliotek:
Språkstimulerin
g gjennom
leseaktiviteter.

Brødmat

Brødmat

