SMÅ BARN,
STORE MULIGHETER

Uke 6: 04.02.18 – 08.02.18

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:
Bokuke

Spising/friminutt
Norsk:
Bokuke

Spising/friminutt

Aktiviteter

Aktiviteter

Naturfag

Kunst og håndverk

Matte

½ trinn med FRIGO,
½ trinn med
aktiviteter og
dyrespor-jakt
Spising/friminutt
½ trinn med FRIGO,
½ trinn med
aktiviteter og
dyrespor-jakt

Tredeling på tvers i
matematikk

Matte/Norsk
stasjoner

Spising/friminutt

Spising/friminutt

De som var med
FRIGO i går:
Aktiviteter. De som
ikke var med FRIGO
i går: Dyrespor-jakt

Engelsk
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: Ø ø
Vi jobber med tallet 9, og mengden til tallet.
Vi jobber med finmotoriske øvelser i et inkluderende læringsmiljø.
Vi lærer hvordan vi kan finne spor etter dyr, og hva vi skal se etter.

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

• Husk godt og varmt tøy til dyrespor-jakt og tur med FRIGO.
• Denne uka er det Bokuke. Vi har fokus på rim og regler, og vil lage vår egen, lille bok.
• Halvparten av trinnet skal med FRIGO på et aktivitetsopplegg på onsdag. Den andre halvparten
blir på skolen og har aktiviteter og går på jakt etter ulike dyrespor i skogen ovenfor Humleby. Vi
bytter og gjør det samme torsdag 2.økt. → Uka etter skal halvparten som ikke var med FRIGO
denne uka, på tur med dem torsdagen, mens de andre har ulike aktiviteter på skolen.

SMÅ BARN,
STORE MULIGHETER

Uke 6: 04.02.18 – 08.02.18

Ukeplan 1.trinn
Uke 6

Mandag 04/02

Tirsdag 05/02 Onsdag
06/02

Utelek
Brettspill – Vi har
begrepstrening
gjennom ulike
spill.
Gøy med språk –
forskjellig
språkaktiviteter.

Forming – Barna
får mulighet til å
eksperimentere
med fantasi og
kreativitet

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

Torsdag
07/02

Fredag 08/02

Utelek

Utelek

Utelek

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

Brettspill –
Vi har
begrepstreni
ng 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,
konsentrasjons
evne og
begreper
Leksetid 14.30
– 15.00 – Barna
har mulighet
for å få hjelp til
lekser.

Brødmat

Varmmat

Forming og
konstruksjon:
Vi har ulike
formingsaktivit
eter
Brødmat

Lego/kapla:
Fokus på
konstruksjon,
samarbeid og
sosialt
samspill.
Bibliotek:
Språkstimuler
ing gjennom
leseaktivitete

Forming –
Barna får
mulighet til å
eksperimenter
e med fantasi
og kreativitet

Brettspill: vi
øver på
samarbeid,
konsentrasjons
evne og
begreper

r

Brødmat

Brødmat

