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97114819

UKEPLAN FOR 2.KLASSE, UKE 34-35

1.time
08.35-09.30

Mandag

Tirsdag

Onsdag
Uteskole

Torsdag

Fredag

Mandag

Tirsdag

Velkommen

Musikk

Norsk

Matematikk

Turdag
til
Friluftsgalleriet

Norsk

Musikk

Engelsk

Norsk

Matematikk

Samfunnsfag

Norsk

Norsk

KRLE

Engelsk

Musikk

Matematikk

1. friminutt

9.30-9.50

2.time
09.50-10.35

3.time
10.35-11.20

Oppstart i
Norsk
Matematikk
klasserommet
Samfunnsfag Naturfag

Lunsj
11.20-11.40

Utetid
2.friminutt

11.40-12.00

4.time
12.00-12.45

5.time
12.45-13.30

6.time
13.45-14.30

Klasserommet

Vi er sammen
med 2. klasse
Musikk

KRLE
Matematikk
Norsk

Onsdager
slutter
elevene
11.30.

Gym

Norsk

LÆRINGSMÅL, UKE 34-35
Norsk:
 Jeg øver på ukedagene og månedene.
Matematikk:
 Jeg utforsker kalenderen og finner ut hvor mange dager det er i de
forskjellige månedene.
Engelsk:
 Jeg øver på ukedagene og månedene på engelsk.
Sosialt:
 Jeg følger regler og enkle beskjeder.

UKEINFO:
Velkommen til 3. klasse 
Her kommer den første ukeplanen for i
år, med noen læringsmål, lekser og litt
informasjon. Mer informasjon finner dere
på velkomstbrevet, men noe har jeg
garantert glemt å informere om.

LEKSER:
Til tirsdag:
 Fortell en voksen hvem du sitter sammen
med i 2. klasserommet.
Til onsdag:
 Nå er dere de eldste elevene på uteskole.
Tenk over hva du må passe på for at det skal
bli et godt læringsmiljø for alle.

På onsdag er det uteskole for 1.-3. klasse.
Vi skal etablere rutiner for uteskolen og
 Pakk en uteskolesekk/tursekk med
gjøre noen læringsaktiviteter sammen, i
sitteunderlag, liten matpakke og ei flaske
tillegg til at vi skal spise matpakken vår.
med vann.
Utegym på torsdag.
Tur for hele skolen på fredag. Vi tenner
bål så det blir mulighet for grilling. Se
eget skriv.
Gå-/sykkelaksjonen for høsten starter på
mandag. Som dere vet, vil jeg gjerne ha
beskjed om elevene skal delta på
aksjonen.
Ta kontakt hvis det er noe.
Mvh Tove 97 11 48 19

Til torsdag:
 Si ukeregla med ukedagene på engelsk.
Til fredag:
 Pakk tursekken.
Til tirsdag:
 Gjør ferdig oppgavene på
leseforståelsearket i mappa di (også den
som skal skrives/tegnes i Bok til
leseforståelse). Dette har vi jobba med i
norsktimene på skolen.
 Snakk om læringsmålene for uka.

