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LÆRINGSMÅL NORSK ENGELSK

NORSK
MATEMATIKK
ENGELSK
KRLE
NATURFAG
MUSIKK
SOSIALT
KROPPSØVING

Jeg kan velge bøker ut fra egne interesser og leseferdigheter.
Jeg kan utforske sammenhenger i divisjon.
I know what nouns and adjectives are.
Jeg kan gjenkjenne og samtale om ulike følelser.
Jeg kan fortelle om urbefolkningen i Norge.
Jeg kan formidle egne musikkopplevelser.
Jeg kan sette meg et mål.
Jeg deltar på trinntur. (tirsdag)

Fokusord

Urbefolkning

Gloser

claws = klør
jaws = kjever
kind = snilt
deep = dyp

LEKSER TIL TIRSDAG LEKSER TIL ONSDAG LEKSER TIL TORSDAG LEKSER TIL FREDAG INFORMASJON TIL FORESATTE

LESING Les minst 15 minutter
i leselystboka di.

Les i engelsk småbok.

Les minst 15 minutter
i leselystboka di.

Les i engelsk småbok.

Read and translate
Textbook page 66.

Les i engelsk småbok.
Husk underskrift!

Les minst 15
minutter i
leselystboka di.

❖ Kroppsøvingstimen mandag utgår. Vi
går på tur til Sandvedparken tirsdag
31.januar. Ha med vannflaske,
matpakke og klær etter vær. Varm
drikke og pølse på termos er lov denne
dagen. Det kan være lurt å ha med seg
et sitteunderlag. (Vi legger bøker og
lekser på skolen mens vi går.)

❖ Husk svømmetøy på onsdag og møt i
god tid innen klokka 08.10 dersom du
er på gruppe 1.

❖ Dette er siste uke med prosjektet
Leselyst. Elevene har vært ivrige lesere
og har gjort mange oppgaver knyttet til
bøkene de har lest. På fredag sender vi
hjem tepper/puter som de har hatt på
skolen.

SKRIVING Få underskrift i
glosebok. Skriv
ordene på ny dersom
du har gjort feil.

Workbook page 46.

REGNING Øvebok (ny): MÅ: Gjør
oppgave 30, 31 og 32
side 16 og 17.
KAN: oppgave 33, 34
og 35 side 17.

Øvebok: MÅ: Gjør
oppgave 27, 28 og 29
side 100 og 101.
KAN: oppgave 30 og
31 side 101.

MUNTLIG Øv på fokusord og gloser.



DIGITALT CB- Øv i 10
minutter:https://podiu
m.gyldendal.no/MNO
1-4/2a/5/e/1

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/2a/5/e/1
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/2a/5/e/1
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/2a/5/e/1

