UKEPLAN FOR SMÅTRINNET 2.kl UKE 42
TID

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TIRSDAG

MANDAG

08.15

FAG

TEMA

½ . klasse: tanja@mbms.no
Tlf. skolen: rektor; 90591544,
Mobilskole: SMS til 03686 og start med: MBMS 1 (deretter beskjeden☺)
Tlf . liten buss: 915 34685. Tlf. stor buss ; 412 24662

DETTE GJØRES I LEKSE:
leksehefte bokstaver
si hei og smil når du møter noen.
lesebok

Samling
Matematikk
Norsk

Hva har jeg gjort i høstferien?
Begrep: symbol – mengde 0-20 (subtraksjon -)
Bokstavene Å og N (loddrett, vannrett, skrå, buet)

lesetime

Lesetrening

Samling
Norsk
kroppsøving

Tallene 0-20
Repetisjon av bokstavene – rim – stavelser
Utegym

Kunst og håndverk

Kari Stai. Klipp og lim

08.15 - 10.45

Samling

10.00
11.45 - 12.45

Norsk/matte/engelsk

Engelsk: numbers repetition
Repeterer bokstavene Åå og Nn
Tallene 1-20 – subtraksjon (-)

12.45 - 13.45

Samfunnsfag - naturfag

Vann

08.15 - 10.45

Uteskole
Uteleik

Bumyra

Leksehefte tall – se oppskrift
lesebok
si hei og smil når du møter noen

Samling
Norsk/naturfag
KRLE

Skrive fra uteskole
Leikestund/samarbeidsstund
Høytid og merkedager

levere lekser

11.45 - 12.45
12.45 – 13.45
08.15 – 10.45
11.45 - 12.45
12.45 - 13.45

leksehefte tall – se oppskrift
lesebok
si hei og smil når du møter noen
leksehefte bokstaver
si hei og smil når du møter noen
lesebok

10.00 – 10.45
11.45 - 13.45
08.15 - 10.45

10.00 – 10.45
11.45 - 13.45

ukeslutt

Skolefrokosten starter 07.30,
Elevene slutter 13.45 hver dag.
Tilsyn tirsdag og onsdag 12.45 - 13.45

Stasjonsarbeid – subtraksjonoppgaver – nettbrett (norsk)
Høytlesning fra: Gutta i trehuset
Rydding
God helg!

Elevene kan gjerne ta med ett sett skifteklær til skolen. Det kan være godt å finne om de blir våte og kalde.
Ta også med ett par innesko – skal bare brukes inne. Dette oppbevares i elevens garderobeplass.
Husk navn på klær og sko☺

INFORMASJON OM UTESKOLEN
Tema:
Vi tar turen til Bumyra og tenker å lage litt mat. Vi kommer også til å
leke oss i aktivitetsløypa. Elevene får også oppdrag på å finne ulike ting
i naturen (tingorientering).
Husk!
form
-

41
42

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

HØSTFERIE
Uteskole
Bumyra
uteskole

43
uteskole

44
uteskolr

45

FREDAG

Ukas mål:
Kunne løse regnestykker ved å trekke fra en og
to (12-2=, 17-1=)
Kunne skrive Åå og Nn (store og små
bokstaver)
Lese ved å holde på lyden, få flyt i lesingen, del
opp lange ord i stavelser (e-le-fant). Trene
spesielt på disse ordene når de leser: ikke, er
(ær), jeg (jæj).

Uteklær!
Mat og drikke
Hansker/votter
lue
Skifte (sokker, bukse, genser, to poser til våte føtter)

-

AKTIVITETSPLAN FREMOVER
UKE

Generell informasjon:

MERKNAD

1. og 2.kl har kroppsøving på tirsdager før mat,
vi begynner med innegym😊

