Ukeplan 2. og 3. klasse

Uke 44

Tema: Hjemplassen min.
Egenvurdering: (sett kryss)
1) Jeg kan subtrahere tall opp til 20.
2) Jeg har lært noe nytt om kommunen min.

Ukas sang: Vår beste dag.
Dette kan jeg Jeg må øve litt mer

Mandag
Tirsdag
26.oktober 27.oktober

Onsdag
28.oktober

Torsdag
29.oktober

Samling
Norsk
Matematikk

Samling
Engelsk

Samling
Samling
Norsk (dobbeltime) Engelsk

Svømming
Kroppsøving

(dobbeltime).
3.trinn:
Subtraksjon, og
tallene 0-100.

Mat/Friminutt
Samfunnsfag
Friminutt
Samfunnsfag

2.trinn: The body

Musikk
KRLE - Josef
Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt
Norsk

- diktat
- arbeidshefte
- leseforståelse

Kroppsøving

Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt
Stasjonsarbeid

Mat/Friminutt
Ku/Hå
Friminutt
Ku/Hå

Fredag
30.oktober
2.trinn: The body
3.trinn: Weather

Uteskole
Husk:

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

Vi tenner opp bål!

GOD HELG!

Lekser: Samle inn doruller, disse skal brukes i KuHå!
Til tirsdag:
Leselekse: Se lesekort
Matematikk: X i boka.
.

Til onsdag:
Leselekse: Se lesekort.
Matematikk: X i boka.
Norsk: Øv på ukas ord.

Ukas diktatord (skriftlig):

kan

alt

Til torsdag:
Leselekse: Se lesekort
Matematikk: X i boka.
Norsk: Lær deg ukas ord.

de

gang

Til fredag:
Leselekse: Se lesekort
Engelsk:
Egenvurdering.

noen

Informasjon:
Elever på 3.trinn: Husk å sende med skjema fra helsesøster (underskrevet).
3.trinn har fri på onsdag.
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.no

Vår beste dag. – Erik Bye – (Marit Larsen)
Kom og lytt til lyset når det gryr av dag
Solen løfter sin trompet mot munnen.
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag;
Denne dag kan bli vår beste dag!
Stien som vi gikk i går er like ny;
Hemmelig som ved vårt første morgengry;
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag.
Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag,
Hør, maneten stemmer sine strenger.
Løfterik er tonen i et fiskevak,
Denne dag kan bli vår beste dag!
Fjorden vår er like ny og blå og blank,
Blikket ditt er fritt og ryggen like rank,
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag.
Kjære lytt til mørke når vår dag er gått,
Natten nynner over fjerne åser.
Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått,
Mer, kan hende, enn vi har forstått
Månen over tun og tak er like ny,
Men tier stille om vårt neste morgengry.
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i dag - den kan bli vår beste dag!
Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre
Dagen i morgen skal bli vår beste dag!

