Ukeplan for 1.og 2. trinn uke 12
Mandag 18
08.15 –
11.00

Lesing

Tirsdag 19
Lesing

Engelsk
Klokketrening The time.
What is the
time?
*Rettskrivningsarbeid:
*Kreativ skriving
*Bokstavhusøving. Gym: Innegym.

11.00 –
12.30

12.30
14.00

Smøremåltid
utetid
Geometri
Trekantens deler
og tesseleringer.

Onsdag 20

Varmlunsj

Uteskole
1.-2.kl vil også en tur
til Sjysjøen 😊.

Torsdag 21
Kartleggingsprøve i
matematikk
08.15-09.45, m.
pause.

Matematikk.
Det meldes regn, men vi får Tallets verdi.
se an været dagen i
forvegen. Vi kjører bil til
Myrset.

Skrive tallene riktig
fra ord til sifre.

Ta med:
* ski.(1km å gå, en veg)

Fredag 22
Samling
Utdeling av
ukeplan
Makrame/
sprellemann.
Leksehjelp.

Smøremåltid
utetid

omelett med salat * Pilkeutstyr,hvis du har.
og brød.
* Klær etter vær.
Zippys venner.

klokketrening
(hvis tid til slutt)

* Litt skift.
* Sitteunderlag
Klokketrening.
* skolen tar med
nøtter og rosiner.
* Matpakke(evt.grillpølser)
* Drikke
* Det blir bål
* Skolen tar med ved,
mark, kniv.

•

Da skal vi arbeide litt med klokka i en periode framover. Fint om dere kan fokusere litt på klokka og tid hjemme
også. Samtaler om hvor lenge det er til klokka er……… hvor lenge sover vi? Hvor lenge satt du med leksene i dag?
Hvor mange timer er det til ?. Hvor mange minutter er det i en time? Hvor langt kan vi greie å kjøre på en time?
Når er vi framme? Hvis barnet har tilgang til ipad eller pc, finnes det mange fine oppgaver med klokka og tid. Det
er bare å lete. Vi arbeider litt med klokka på engelsk også. På læreverksiden: Matte overalt, klokke. Har dere
mulighet til å stille visere på klokka og se hvor mange den er. Salaby har også lignende sider.

•

Kartleggingsprøver i lesing og regning i uke 12 og 13. Skolene skal gjennomføre obligatoriske kartleggingsprøver i
lesing på 1., 2. og 3. trinn og i regning. Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne, til å finne de elevene
som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. De fleste elevene vil få til de fleste oppgavene, og mange
vil oppleve prøven som lett. Alle elevene skal ta de obligatoriske kartleggingsprøvene. Elever som er borte fra
skolen på prøvedagen, skal gjennomføre prøven senere. Det er egne fritaksregler for kartleggingsprøver. Selv om
en elev oppfyller vilkårene for fritak, kan eleven selv eller foreldrene likevel bestemme at eleven skal gjennomføre
prøven.

•

Det har blitt litt forandring på busstid igjen. Sørbygdbuss og Børgebuss (Agle- Nagelhus- Snåsa) går nå 5 min senere
ved henting. Dvs. 14.10 og 14.20.

