Ukeplan 2. og 3. trinn

Uke 36

Tema: Gjør en forskjell. Vær en god venn.
Egenvurdering: (sett kryss)
1) Jeg vet hva en regel er.
2) Jeg vet hva en konsonant er.

Ukas sang: DILLA PÅ BlimE!-sangen 2015
Dette kan jeg Jeg må øve litt mer

Mandag
31.august

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
1.september 2.september 3.september

Fredag
4.september

Samling
Norsk

Samling
Norsk
Matematikk

Samling
Norsk - diktat
Uteskole

Alfabetet.
Vokaler og
konsonanter

Samling
Norsk

Samling
Norsk
Ku/Hå Vi lager

Tema 2.trinn:
Tiervenner
Tema 3.trinn:
Tallene opp og
ned til 100.

Matematikk

Mat/Friminutt
Engelsk

Mat/Friminutt
Musikk

Mat/Friminutt
Nat/Samf.

Mat/Friminutt
KRLE Vennskap

Friminutt
Kroppsøving

Friminutt
Norsk

Friminutt
Nat/Samf.

Friminutt
Kroppsøving

Matematikk
Kulturkompis

2.trinn: Colours
3.trinn: Numbers
Husk innesko til
å bruke i
gymsalen.

Engelsk

2.trinn: Colours
3.trinn: Numbers

Regler,
medbestemmelse
og samarbeid.

bursdagskalender Husk klær og sko
etter vær, og
godt med mat og
drikke.

Ut på tur,
aldri sur!

Lekser:
Til tirsdag:
Til onsdag:
Leselekse: Se
Leselekse: Se lesekort
lesekort
Matematikk: X i
Matematikk: X i
boka
boka
Engelsk:
Ukas diktatord (skriftlig): må dag oss
Engelsk gloser (muntlig):
2.trinn: orange – oransje
brown – brun
3.trinn:

Til torsdag:
Leselekse: Se lesekort
Matematikk: X i boka
Engelsk: Øv på
glosene
med
nei

Til fredag:
Leselekse: Se lesekort
Norsk: Øv på ukas
ord.

yellow - gul

Informasjon:
De to første ukene har gått, og vi begynner å bli kjent med hverandre. For en FANTASTISK gjeng!
Klassene har med seg ulike kulturer i klasserommet, men nå begynner felles regler og rutiner å falle
på plass. Dette blir bra. 

Husk å legge bytteklær i hylla på skolen.
Det må legges papir/skosokk på bøker som lånes fra skolen.
Foreldremøte blir onsdag 23.september.
Utviklingssamtaler (kontaktmøter) vil fortrinnsvis bli lagt til uke 39 og 40.
Hvis det er noe dere lurer på, send meg en melding på tlf., e-post, eller ring meg.
Lenke til BlimE!-sangen: http://nrksuper.no/super/blog/her-er-arets-blime-lat/
Tlf. Utøy skole: 741 24 180 Stian Røtvold: 915 37 849 e-post stian.rotvold@inderoy.kommune.no

DILLA PÅ
BlimE!-sangen 2015
Jeg velger selv hvem jeg vil være
En helt, et forbilde, en blære
På skolen og på nett
Blir mange oversett
For hva?
Hvem sier ifra?

VERS 2
Det finnes mange gode drømmer
Der ingen krangler og fordømmer
Jeg respekterer deg
Du aksepterer meg
For den
For den som jeg er

En helt er modig og rettferdig
En helt er råtøff, snill og ærlig
Vi stiller alltid opp
Og tør å rope stopp
For jeg
Jeg bryr meg om deg

Å støtte en som ligger nede
Det krever mot og gir meg glede
Når du er trist og lei
Da vil jeg hjelpe deg
Og se
Jeg tør gi beskjed

REFRENG
Jeg har fått dilla på å gjøre noen glad
Se andre har det bra
Å gjøre en forskjell er lett
Bli med, det føles så fett
Et lite smil og noen fine ord
Gleder mere enn vi tror
Å gjøre en forskjell er lett
Bli med, det føles så rett

REFRENG x 3
Jeg har fått dilla på å gjøre noen glad
Se andre har det bra
Å gjøre en forskjell er lett
Bli med, det føles så fett
Et lite smil og noen fine ord
Gleder mere enn vi tror
Å gjøre en forskjell er lett
Bli med, det føles så rett

