Ukeplan 2. og 3. trinn

Uke 38

Tema: Høst.
Ukas sang: Stopp! Ikke mobb!
Egenvurdering: (sett kryss)
Dette kan jeg Jeg må øve litt mer
1) Jeg vet når man skal bruke punktum.
2) Jeg vet hvilke måneder som tilhører høsten.

Mandag
14.september

Tirsdag
15.september

Onsdag
16.september

Torsdag
17.september

Fredag
18.september

Samling
Norsk

Samling
Norsk
Matematikk

Samling
Norsk

Samling
Norsk

Tema 2.trinn:

Samling
Norsk
Matematikk
Engelsk

Ku/Hå

Uteskole

Tema 3.trinn:

berries

Punktum og stor
bokstav.

Matematikk
Kulturkompis

Tiere og enere.
Tiervenner

Mat/Friminutt
Engelsk

2.trinn: Fruit and

Leseforståelse

Ukas ord

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

2.trinn: Fruit and
3.trinn: Numbers

Mat/Friminutt
Musikk

Mat/Friminutt
Nat/Samf.

Mat/Friminutt
Kroppsøving

Friminutt
Norsk

Friminutt
Nat/Samf.

Friminutt
KRLE

berries

3.trinn: Numbers
Friminutt
Kroppsøving

Samvittighet

Ut på tur,
aldri sur!
GOD HELG!

Lekser:
Til tirsdag:
Leselekse: Se lesekort
Matematikk: X i boka

Til onsdag:
Leselekse: Se lesekort
Matematikk: X i boka
Engelsk 3.trinn:
Øve muntlig på
tallene fra 11-20
Ukas diktatord (skriftlig): mer er om var

Til torsdag:
Leselekse: Se lesekort
Matematikk: X i
boka.

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

av

Informasjon:
Matematikk: 2.trinn har Ingunn Madsen som faglærer, og Katrin Bang har ansvaret på 3.trinn.
Lesing: Elevene skal lese høyt for dere foreldre, det er også flott om dere motiverer elevene for mer lesing enn
det som er i lekse. Det er supert hvis dere har høytlesing sammen. Bruk også biblioteket på Straumen. 
Rutinene i klasserommet begynner å fungere, og vi har mange gode arbeidsøkter.

Hvis det er noe dere lurer på, send meg en melding på tlf., e-post, eller ring meg.

Tlf. Utøy skole: 741 24 180 Stian Røtvold: 915 37 849 e-post stian.rotvold@inderoy.kommune.no

Stopp! Ikke mobb!

T/M: Frode Skålevik

Ref.
Stopp! Ikke mobb!
Dette her er kameraten min.
Ikke finn på noe tull.
Vennen min er god som gull.
Nå vil jeg bare si ifra.
En for alle - Alle for en.
Så nå vil jeg slå fast svart på hvitt:
Her er mobbefritt!

Ingen liker å stå utenfor.
Vi trenger alle en venn.
Å vise empati
kan være vanskelig.
Men jeg vil være den
som er den lille forskjellen.
Og våger si i fra:
Refr.

Alle har en gang stått utenfor

Bridge:

Kjent på en klump inni seg.

Gjør mot andre det du vil at de

Så jeg vil være den

skal gjøre mot deg.

som er en ekte venn,

Ja, det er en god regel, synes

og våger å si fra

jeg.

når ting ikke er bra.
Så derfor sier jeg:
Refr

Refr.

