UKEPLAN FOR SMÅTRINNET 2.kl UKE 21
TID
08.15

FAG

TEMA
Samling
Måling (cm, m)
Bok i bruk «Dagen da fargestiftene streiket!

Samling
Stasjonsarbeid
matematikk

Samling
Bok i bruk oppgaver «Da fargestiftene streiket»
Måling (cm,m)

11.45 - 12.45
12.45 - 13.45

Kroppsøving

utegym

08.15 - 10.45

Samling

10.00
11.45 - 12.45

Norsk/matte/engelsk – inne til 9.30

samling
«Time to go»
Bok i bruk – «Dagen da fargestiftene streiket»

MANDA
G

Samling
Matematikk
Norsk

2.pinsedag
FRI Kunst og håndverk

2.klasse: tanja@mbms.no
Tlf. skolen: rektor; 90591544,
Mobilskole: SMS til 03686 og start med: MBMS 2 (deretter beskjeden☺)

DETTE GJØRES I LEKSE:

FREDAG

TORSDAG

ONSDAG

TIRSDAG

11.45 - 12.45
12.45 – 13.45
08.15 – 08.45
08.45

12.45 - 13.45

insekter

08.15 - 10.45

Sykkeldag på skolen
- Ha med hjelm og sykkel

skrivetrening
les

les
matematikk
les

Uteskole
10.00 – 10.45
11.45 - 13.45
08.15 - 10.45

Samling
KRLE
Leik/musikk

10.00 – 10.45
11.45 - 13.45

Arbeidsstund/bibliotektid
Ukeslutt

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

KRLE Synge, danse, rime
Stasjonsarbeid (bibliotek, nettbrett/mattematchen og
skrivetrening)
Ukas eksperiment
Ukeslutt

Time to go:
What is the time? hva er klokken?
It is five o`clock
den er fem
Where are you going? - Hvor skal du?
bus
buss
bike
sykkel
car
bil
plane
fly

INFORMASJON OM UTESKOLEN
Tema: trafikkregler, sjekk av sykkel og hjelm. Øve på å sykle i løype og lese
skiltene.

Husk!
- Sykkel og hjelm
- klær etter vær
form - mat og drikke

MÅL FOR DENNE UKA☺:

- Jeg øver på å måle i centimeter (cm) og
meter (m) .
- Lese tekst og lage egen tekst.
Leseleksetips:
Spør: - Hva tror du teksten handler om?
(tittel, bilde)
- Snakk om «rare» ord i teksten, hva betyr
de?
- Spør eleven om ett eller flere konkrete
spørsmål til boka/teksten.

AKTIVITETSPLAN FREMOVER
UKE

21

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

2.pinsedag

TORSDAG

uteskole

23

uteskole

24

uteskole

26

FREDAG

MERKNAD

uteskole

22

25

Generell informasjon:

Avslutning
på skolen

Siste skoledag

-

Sommerferie!
planleggingsdag

Grilling på
avslutning

-

Vi har utegym på tirsdager fremover.
Vi har begynt med utlån fra biblioteket. Elevene
får låne 2 bøker hver, men må levere inn
bøkene igjen før de får låne nye. Vi har
utlånsdag på fredager.
For å pugge + og – stykker anbefaler jeg
elevene å bruke «regneregn» på PC eller
nettbrett. Den er fin til øving.
Husk at dere også finner ukeplanen på
nettsiden vår: mbms.no

