Ukeplan for 1. og 2. trinn
Mandag
08.15 –
11.00

Lesing
Regnefortellinger

Uke 7
Tirsdag

Lesing
Regnefortellinger

Vi får besøk av to Engelsk
førskolebarn, som
skal være sammen NB! Ingen gym i
med oss i dag.
dag
Presentasjoner i
norsk.
Rettskriving og
Bokstavhusøving.
11.00 –
12.30

Smøremåltid
utetid

Onsdag

Film!
Alle på skolen skal
få se filmopptaket
fra forestillingen
«Hopp i det 2018!»
Kl.10.15.
Varmlunsj: pizza

Uteskole.
vil vi gå på skitur
et sted (ca. 3km).
Der tenner vi bål
og står på ski i
bakkene.

Matpakke
Og drikke
hjemmefra.

Torsdag

Fredag

Lesing
regnefortellinger

Samling
Regnefortellinger

Matematikk

Utdeling av ukeplan

Subtraksjon
Subtraksjon med
låning
Multiplikasjon
Gangelotto.

Leksehjelp.

11.00-13.00

Smøremåltid
utetid

Gjøre ferdig
planeter
Makrame

Utetid
12.30
14.00

Ute på tur
Kulturfag.

Bokstavhusøving
Religion.
Tiden mellom jul
og påske.

Hjemreise eller sfo

God
Vinterferie!!!
I 1. klasse har vi et større fokus på skrivestil, for tiden. Det øves mye på å få bokstavene til å stå riktig på linje
og i bokstavhuset. I 2. klasse er det fokus på rettskriving og setningsarbeid. Det arbeides med stavskrift og
ryddig håndskrift her også. I Matematikk leses det regnefortellinger hver dag. Matematiske begrep som
addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og for noen divisjon, er naturlig tatt med i regnefortellingene.
Høsten 2018 løste vi slike regnefortellinger sammen i samling. Nå arbeider ungene individuelt med
regnefortellingene. Vi ser at det er veldig fin lesetrening i å løse regnefortellinger.
•

•
•

Torsdag: 3.-4. trinn arrangerer karneval for barnehagen, og småtrinnet.
Elevene i 3.-4. klasse har selv ordnet med invitasjoner, leie av hus og planlagt mat.
De har bakt boller selv, laget aktiviteter/leiker og pyntet lokalet.
Vi ønsker ikke kjøpepress i forhold til kostymer. Enkelt og hjemmelaga er fint.
Det behøver ikke å være heldekkende kostymer.
Det er greit med en hatt, et par briller o.l.
Man kan også ha på for eks. fotballklær eller andre sportsklær. Alt er lov, med unntak av veldig
skumle masker. Vi har barn fra barnehagen sammen med oss denne dagen, som vi ikke ønsker å
skremme. Vi har kostymer fra «Hopp i det»-forestillingen (parykker, grådvergkostymer m.m.).
Gi beskjed hvis dere ikke finner noe hjemme, så skal vi hjelpe til.
Minner om skjema for SFO med svarfrist 15. februar.
Vinterferie i uke 8.

