Ukeplan 2. og 3. klasse

Uke 4

Tema: Jorda, månen og sola.
Ukas sang: Barn av regnbuen.
D ette kan jeg
Jeg må ø ve litt mer
Egenvurdering: (sett kryss)
1) Jeg vet om månen er "ny" eller på tur "ned".
2) Jeg kan skrive et brev.
Mandag
25.januar

Tirsdag
26.januar

Onsdag
27.januar

Torsdag
28.januar

Fredag 29.januar

Samling
Norsk
Matematikk

Svømming
Kroppsøving

Samling
Engelsk
Norsk

Samling
Norsk - diktat

Samling
Engelsk
Uteskole

(dobbeltime).

Kroppsøving

Småtrinnet: Ski og leik i snøen.
Klær og sko etter vær.
Sitteunderlag, mat, varm og kald
drikke.

Vi tenner opp bål.!

Mat/Friminutt
Naturfag
Friminutt
Stasjonsarbeid

Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt
Norsk

Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt
KRLE

Mat/Friminutt
Ku/Hå
Friminutt
Ku/Hå

Lekser:
Til tirsdag:

Til onsdag:

Til torsdag:

Leselekse: Se lesekort
Ma tematikk: X i boka.
No rsk: Øv på ukas ord i
skriveboka di.

Leselekse: Se lesekort.
Ma tematikk: X i boka.
No rsk: Øv på ukas ord i
skriveboka di.

Leselekse: Se lesekort
Ma tematikk: X i boka.
No rsk: Lær deg ukas ord,
skriv i skriveboka di.

Ukas diktat ord (skriftlig):

ble

nye

når

mye

Til fredag:
Leselekse: Se lesekort
E n gelsk:
3.trinn:
E genvurdering.

mange

Informasjon:
Nå er det masse herlig snø ute, da er det flott å ha skiene tilgjengelige på skolen. 
Elevene må ha godt med klær på seg når de kommer til skolen. Det er en fordel med innesko, da det
blir veldig bløtt i gangene. Ekstra sokkepar er også lurt!
Husk utstyr til svømminga på tirsdag.
3.trinn har fri onsdag.
Dersom noe er uklart, send meg en e-post, SMS eller ring meg!

Mobilskole: SMS UTOY (2 eller 3) melding til 03686
Tlf. Utøy skole: 741 24 180

Stian Røtvold: 915 37 849

e-post

stian.rotvold@inderoy.kommune.no u

har

Barn av regnbuen

Lillebjørn Nilsen / Peter Seeger Melodi: Peter Seeger

En himmel full av stjerner,

Sammen skal vi leve

blått hav så langt du ser,

hver søster og hver bror,

en jord der blomster gror,

små barn av regnbuen

kan du ønske mer?

og en frodig jord.

Sammen skal vi leve

Men si det til alle barna,

hver søster og hver bror,

og si det til hver far og mor;

små barn av regnbuen

Dette er vår siste sjanse

og en frodig jord.

til å dele et håp og en jord.

Noen tror det ikke nytter,

En himmel full av stjerner,

noen kaster tiden bort med prat,

blått hav så langt du ser,

noen tror visst vi kan leve

en jord der blomster gror,

av plast og syntetisk mat,

kan du ønske mer?

og noen stjeler fra de unge
som blir sendt ut for å slåss,

Sammen skal vi leve

noen stjeler fra de mange

hver søster og hver bror,

som kommer etter oss.

små barn av regnbuen
og en frodig jord.

En himmel full av stjerner,
blått hav så langt du ser,

En himmel full av stjerner,

en jord der blomster gror,

blått hav så langt du ser,

kan du ønske mer?

en jord der blomster gror,
kan du ønske mer?

