UKEPLAN FOR SMÅTRINNET 2.kl UKE 3

MANDAG

TID

TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG

TEMA

DETTE GJØRES I LEKSE:

08.15

Samling
Matematikk

11.45 - 12.45
12.45 – 13.45

Norsk

samling
Romfigurer: prisme, pyramide, kule, sylinder
Symmetri
Repetisjon bokstavene b og v skriveretning

Lesetime

Høgtlesing og lesetrening

Samling
Norsk

Romfigurer - symmetri
Repetisjon av bokstaver, skriveretning. Diftongene (ai, ei, au, øy)

Kroppsøving
Kunst og håndverk

Innegym – leik (balleik - kongeball)
Gjøre ferdig fugleoppgave
Kittelsen som kunstner. Trolldeig

08.15 - 10.45

Samling

10.00
11.45 - 12.45

Norsk/matte/engelsk

Engelsk: In the kitchen
Kartlegging Carlsten
Romfigurer - symmetri

12.45 - 13.45

Samfunnsfag - naturfag

Fjord og fjell

08.15 - 10.45

Uteskole
Uteleik

Vi håper det blir akeføre og satser på Venset haugen,
ny beskjed kommer hvis endring😊

matematikk
lesebok

Samling
Norsk/naturfag
KRLE

Skrive fra uteskole
Leikestund/samarbeidsstund
Lesevenn med 3.-4.kl
Stasjonsarbeid – skrivetrening/pc – nettbrett (matte) –
brettspill/kortspill
Høytlesning
Rydding
God helg!

levere lekser

08.15 – 10.45

FREDAG

FAG

½ . klasse: tanja@mbms.no
Tlf. skolen: rektor; 90591544,
Mobilskole bruk app
Tlf . liten buss: 915 34685. Tlf. stor buss ; 412 24662

11.45 - 12.45
12.45 - 13.45

leksehefte bokstaver
lesebok

matematikk
lesebok

leksehefte bokstaver
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

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
Vi skal ha en akedag på Venset haugen.
Husk!

(1+9 -

form -

Ukas mål:
Kunne kjenne igjen symmetriske figurer og
tegne figurer om symmetrilinjer.
Kunne kjenne igjen og navngi romfigurene:
prisme, pyramide, kule og sylinder.

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

Repetere bokstavene vi har gjennomgått: skrive
og lese.
Kunne lese og skrive diftongene, også bruke
dem i ord (ai, ei, au, øy).
Kunne lese med bedre flyt.
Informasjon:
-

AKTIVITETSPLAN FREMOVER
UKE

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

MERKNAD

Venset
haugen

3

-

Bumyra

elevsamtaler

Samedag
1.-4.kl

elevsamtaler

DKS 1.-7.kl

elevsamtaler

4
Foreldremøte
kl.18

5
6

Hyggekveld
1.-2.kl

7
8

vinterferie

Bibliotek

-

Karneval,
bygdakafe

-

1. og 2.kl har kroppsøving på tirsdager før mat,
vi har innegym😊
Tim Teddy får bli med en heldig elev hjem i
helga, ta godt vare på han😊
Vi ønsker nå at dere bruker mobilskole når dere
sender meldinger til skolen.
Alle dager utenom uteskoledagen blir det åpnet
på klasserommet kl.08-08.15 for rolige aktivitet,
med lærer tilstede (lese). Det vil si at elevene
kan velge å være ute eller inne dette kvarteret
(ikke på uteskoledager).

