
 

   
 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.45. 

-  

11.00 

Samling 

 

Dybdelærings-

prosjektet 
«Mitt favorittdyr» 

 

I dag skal du velge 

hvilket dyr du vil 

«studere» 

Samling 

 

Dybdelærings-

prosjektet 
«Mitt favorittdyr» 

 

Samling 
 

Matematikk 

 
 

Samling 

 

Matte/Engelsk 

 

Ipad-kurs 

Samling 

 

Diktat 

 

Ipad-kurs 

11.00 

– 

12.00 

Lunsj og 

friminutt 

Lunsj og 

friminutt 

Lunsj og 

friminutt 

Lunsj og 

friminutt 

Lunsj og 

friminutt 

 

12.00 

- 

13.00 

Lesekvart  

Matematikk 

 

 

1A: Kroppsøving 

1B: SAF 

Lesekvart  

 

Kunst og 

håndverk 

 

 
 

Dybdelærings-

prosjektet 
«Mitt favorittdyr» 

 

 

 
Bibliotek 

Lesekvart  

 

 
på timeplanen 

13.00. 

– 

14.00. 

1A: SAF 

1B: NAT 

1A: NAT 

1B: Kroppsøving 

 

God helg! 

 

Hjemmearbeid til tirsdag Hjemmearbeid til onsdag Hjemmearbeid til torsdag Hjemmearbeid til fredag 

Norsk: Gjør arbeidet som 

er beskrevet på 

lesekortet i lesepermen 

din.  

Norsk: Gjør arbeidet som 

er beskrevet på 

lesekortet i lesepermen 

din.  

 

 

Norsk: Gjør arbeidet som 

er beskrevet på 

lesekortet i lesepermen 

din.   

Husk biblioteksboka! 

Matematikk:  

Gjør arbeidet i 

hjemmearbeidsboka di – 

former og mønster 

Norsk: Gjør arbeidet som 

er beskrevet på 

lesekortet i lesepermen 

din.  

 

Øv til diktat 

 

 UKEPLAN FOR 1.TRINN: UKE 15 
Ukas mål: 

Norsk Dybdelæringsprosjekt «Mitt favorittdyr». Du skal kunne gå på biblioteket å be 

om hjelp til å finne informasjon om favorittdyret ditt. Du skal kunne tegne og 

skrive om favorittdyret ditt. 

Ukas øveord: hvit – der – vil - stort 

Matematikk Du skal kjenne igjen og navngi tredimensjonale former som prisme, pyramide, 

sylinder, kule og kjegle. Du skal kunne identifisere, utvide og lage repeterende 

mønstre med former og symboler 

 Vennskap - du skal vite hva det betyr å være en god venn 



 

   
 

 

Telefon Ydalir skole: 940 04 298   

Telefon Ydalir SFO: 940 04 316 

Informasjon 

 
Lesekort:  

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du ønsker at ditt barn bør gå opp eller ned i lesenivå. Vi 

tilpasser  Elevene skal kjenne en del motstand de første gangene de leser teksten. De skal 

stoppe opp, «smake» på ordene og lydere en hel del. En del ord skal også være automatisert 

(kan utenat). Det er naturlig at ungene kjenner på følelsen av at det er slitsomt, men på 

slutten av uka skal leseflyten øke betraktelig. Dette betyr at mange ord er automatisert. De 

kan hele/deler av teksten utenat.  

TIPS når teksten er helt ny for elevene: den voksne leser teksten høyt først, les annenhver 

setning eller legg over et blankt ark slik at elevene kun ser en setning av gangen 

 

 
God hilsen fra oss Tone, Tone, Benjamin, Torunn, Wenche og  

Trond (Trond.Rolsasen@elverum.kommune.no) Tlf: 993 79278 
Janne (Janne.Thorsteinsen@elverum.kommune.no) Tlf: 916 90279 
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