Ukeplan 2. og 3. klasse

Uke 49

Tema: Jul og advent
Ukas sang:
Egenvurdering: (sett kryss)
Dette kan jeg
1) Jeg har lær meg teksten på ukas sang.
2) 2.trinn: Jeg kan navnet på noen geometriske former.
3.trinn: Jeg kan noe om klokka.

Jeg må øve litt mer

Mandag
30.november

Tirsdag
1.desember

Onsdag
2.desember

Torsdag
3.desember

Fredag
4.desember

Samling ute:

Svømming
Kroppsøving

Samling
Engelsk
Norsk
KRLE - advent

Samling
Norsk - diktat

Samling
Engelsk

(dobbeltime).

2.trinn: Christmas

Vi tenner julegrana.
De som har ei
nisselue kan godt ha
på seg det i
samlinga.

Vi busser til
Mosvik skole.

Øving til
juleforestilling.

Uteskole
Husk:

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

Samling
Norsk
Matematikk

Vi tenner opp bål!

2.trinn: Geometri
3.trinn Klokka

Mat/Friminutt
Musikk
Friminutt
Adventsstund i
klasserommet.

Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt
Norsk

Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt
Stasjonsarbeid
og øving.

Mat/Friminutt
Ku/Hå
Friminutt
Ku/Hå

Lekser:
Til tirsdag:
Leselekse: Se lesekort
Matematikk:
X i boka eller i heftet.
Norsk: Øv på ukas ord.

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

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

eller i heftet.
Norsk: Øv på ukas ord.

Ukas diktat ord (skriftlig):

der

bli

hva

mot

Til fredag:
Leselekse: Se lesekort
Egenvurdering.

denne

Informasjon:
2.trinn har fri på onsdag.
Husk utstyr til svømminga på tirsdag.
Ekstra klær og varmere klær trengs, send med elevene. Det er en del som klager over at de fryser i
friminuttene.
Felles juleavslutning blir tirsdag 15.desember kl. 18.00 på Øynheim. Sett av datoen!
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.nou

har styrke og

I Denne Julenatt – Anita Skorgan
Du kjenner at tiden er nå,
du vet det men tørr du å gå?
Se, du har stjerner over deg, de gir
deg kraft og mot,
og lyser for din fot.
Du aner at veien blir lang.
Du gråter, men hører en sang.
Tro, når du går en ukjent vei,
du bærer lys til jord,
og setter gode spor.
Du lille hjerte i denne julenatt
gir du oss trøst, og glede og fred.
Nå kan vi juble, i denne julenatt.
For med ditt mot, vår venn, har du
gitt oss håp igjen.
Så ser du at himlen blir blå,
det gir deg mer kraft til å gå.
Drøm om en dag der alt blir godt.
Du vet at det du gjør, kan åpne
håpets dør.

Du lille hjerte i denne julenatt
gir du oss trøst, og glede og fred.
Nå kan vi juble, i denne julenatt.
For med ditt mot, vår venn, har du
gitt oss håp igjen.
Vi står i lysets prakt og kjenner håpets
makt.
Slik blir man fremtidsskapt.
Julestjerne forteller oss i natt,
vi skal finne alt det gode vi har tapt.
Du lille hjerte i denne julenatt
gir du oss trøst, og glede og fred.
Nå kan vi juble, i denne julenatt.
For med ditt mot, vår venn, har du
gitt oss håp igjen.

