Ukeplan 2. og 3. klasse

Uke 2

Tema: Vinter
Egenvurdering: (sett kryss)
1) Jeg kan skrive en beskjed eller huskelapp.
2) Jeg kan noe om jødedommen.

Ukas sang: Jeg snører min sekk.
Dette kan jeg Jeg må øve litt mer

Mandag
11.januar
Samling

Skøytedag på
Granavatnet.

Vi kjører buss.
Ta med:
Godt med klær.
Varm og kald drikke.
Stor matpakke
Sitteunderlag
Skøyter
Hjelm
Evt ishockeykølle

Tirsdag
12.januar
Svømming
Kroppsøving

Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt
Norsk

Onsdag
13.januar
Samling
Engelsk
Norsk

Torsdag
14.januar
Samling
Norsk - diktat
(dobbeltime).
Kroppsøving

Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt
KRLE

Fredag
15.januar
Samling
Engelsk
Uteskole

Husk:

Klær og sko etter vær.
Sitteunderlag, mat,
varm og kald drikke.

Mat/Friminutt
Ku/Hå
Friminutt
Ku/Hå

Lekser:
Til tirsdag:

Til onsdag:

Til torsdag:

Leselekse: Se lesekort

Leselekse: Se lesekort.

Leselekse: Se lesekort

Matematikk: X i boka.

Matematikk: X i boka.
Norsk: Øv på ukas ord

Matematikk: X i boka.

Norsk: Øv på ukas ord.

Norsk: Lær deg ukas
ord.

Engelsk 3.trinn: Les og
oversett s. 48-49.

Ukas diktat ord (skriftlig):

slik

en

Til fredag:

få

dette

Leselekse: Se lesekort
Engelsk: 3.trinn: Lær deg
å skrive og uttale:
Snowman – snømann
My – min
Are melting – smelter
Gone - borte
Egenvurdering.

være

Informasjon:
MANDAG:
Om noen ikke får tak i skøyter kan de være på isen i vanlige sko, men de må uansett ha med hjelm.
Husk utstyr til svømminga på tirsdag. 
Dersom noe er uklart, send meg en e-post, SMS eller ring meg!
Tlf. Utøy skole: 741 24 180

Stian Røtvold: 915 37 849

e-post

stian.rotvold@inderoy.kommune.nou

har styrke og

Jeg snører min sekk
Jeg snører min sekk, jeg spenner mine ski,

De vinger på fot gir liv og lyst og mot!

nå lyser det så fagert i heien.

Nå stevner jeg mot høyeste tinden!

Fra ovnskroken vekk så glad og så fri

Alt tungt og alt trått, alt smålig og grått,

Mot store, hvite skogen tar jeg veien.

det stryker og det fyker vekk med vinden.

I fykende fei jeg baner meg en vei

Og når jeg så opp, og skuer jeg fra topp

blant vinterkledde stubber og steiner.

den lyse dal med skoglier blandet

Den susende vind meg stryker om kinn,

da banker mitt bryst, jeg jubler med lyst

og snøen drysser ned fra lave greiner.

"Jeg elsker, å, jeg elsker dette landet!"

