Ukeplan 2. og 3. klasse

Uke 37

Tema: Vennskap.
Ukas sang: Sånn e livet – Sie Gubba
Egenvurdering: (sett kryss)
Dette kan jeg Jeg må øve litt mer
1) 2.trinn: Jeg kan forklare hva tiervenner er.
3.trinn: Jeg behersker tallene opp og ned til 100.
2) Jeg vet når man skal bruke stor bokstav.

Mandag
7.september

Tirsdag
8.september

Onsdag
9.september

Torsdag
10.september

Fredag
11.september

Samling
Norsk

Samling
Norsk
Matematikk

Samling
Norsk
Matematikk
Engelsk

Samling
Norsk
Ku/Hå

Samling
Norsk - diktat
Uteskole

Mat/Friminutt
Engelsk

Mat/Friminutt
Musikk

Mat/Friminutt
Nat/Samf.

Mat/Friminutt
Engelsk

Friminutt
Fellesstund.

Friminutt
Norsk

Friminutt
Nat/Samf.

Friminutt
Kroppsøving

Opphold mellom
ord.
Stor bokstav.

Matematikk
Trimøkt

2.trinn: Colours
3.trinn: Numbers

Hele skolen samles
på trapperommet.

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

Rim og regler.

Livet i vann

Husk klær og sko
etter vær,
sitteunderlag og
godt med mat og
drikke.
Vi tenner opp bål.

2.trinn: Colours
3.trinn: Numbers

Husk innesko til å
bruke i gymsalen.

GOD HELG!

Lekser:
Til tirsdag:
Til onsdag:
Til torsdag:
Leselekse: Se lesekort Leselekse: Se lesekort Leselekse: Se lesekort
Matematikk: X i boka Matematikk: X i boka Matematikk: X i boka
Engelsk: X i boka.
Ukas diktatord (skriftlig): ved
på bare fikk disse

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

Informasjon:
2.klassingene har fri på onsdag.
Vi bruker fortsatt mye tid på å bli godt kjent med hverandre, og på å snakke om hvordan vi ønsker å ha det
sammen på skolen.
Venner. Før friminuttene tar vi en prat før vi går ut, hva skal dere leke med, hvem leker sammen - for å sikre
at alle har noen å gå til i friminuttet. Dette kan også være til hjelp om noen ikke så lett finner lekekamerater.
Og vi sier JA om noen spør om å få være med i leken på skolen.
Dere foreldre er flinke til å ta kontakt med meg ved behov! Fortsett med det, slik blir det godt samarbeid av!
Tlf. Utøy skole: 741 24 180
Stian Røtvold: 915 37 849
e-post stian.rotvold@inderoy.kommune.no

Sånne e livet – Sie Gubba
En liten gutt ska gå te skolen
Sparke småstein ut tå vein
Han e litt redd
Han går der helt alein
Det regne litt og blæs litt
Frys på fingran blir litt sein
Men en føggel bort på grinda sett å syng
Det e rette vein
Sånn e livet
Det va sånn det skoll bli
Motbakk no å da på tur mot framtida
Ja sånn e livet
Å det e my vi itj forstår
Det e vi som lage vein mens vi går
Det sett en kar og sjer på TVn
Han e blek litt kald og grå
Fekk kreft i vår
Men med trua ska det gå
Ministern sei vi har itj peng
Du må stå i kø ei stund
Men en føggel bort på grinda sett å syng
Det e skam og synd

Sånn e livet
Det va sånn det skoll bli
Motbakk no å da på tur mot framtida
Ja sånn e livet
Å det e my vi itj forstår
Det e vi som lage vein mens vi går
Gamle bilda e verdt mer
Enn gamle folk som enda sjer
En føggel bort på grinda sett å syng
At folk ska få det sånn e skam og synd
Å sånn e livet
Va det sånn det skoll bli
Motbakk no å da på tur mot framtida
Sånn e livet
Å det e my vi itj forstår
Det e vi som lage vein mens vi går
Å sånn e livet
Va det sånn det skoll bli
Motbakk no å da på tur mot framtida
Ja sånn e livet
Å det e my vi itj forstår
Det e vi som lage vein mens vi går
Det e vi som lage vein mens vi går

