Ukeplan 2. og 3. klasse

Uke 10

Tema: Eventyr.
Egenvurdering: (sett kryss)
1) Jeg vet noe om islam.
2) Jeg kan noe nytt om eventyr.

Ukas sang: Du og jeg og vi to
Dette kan jeg Jeg må øve litt mer

Mandag
7.mars
Samling
Matematikk
Kulturkompis

Tirsdag
8.mars
Samling
Basseng
Kroppsøving

Onsdag
9.mars
Samling
Engelsk
Norsk

Torsdag
10.mars
Samling
Den Kulturelle
Skolesekken

Fredag
11.mars
Samling
Engelsk
Uteskole

Hvor? Kulturhuset
Når? 09.30
Hva?
Tittel: "Innbyggerne

Husk:

et byggesett".

Mat/Friminutt
Norsk
Friminutt
Stasjonsarbeid

Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt
KRLE

Mat/Friminutt
Matematikk
Friminutt
Stasjonsarbeid

Mat/Friminutt
Ku/Hå
Friminutt
Ku/Hå

Klær og sko etter
vær. Ta med skiene.
Sitteunderlag, ei god
matpakke, varm og
kald drikke.

Vi tenner bål!

Lekser:
Til tirsdag:

Til onsdag:

Til torsdag:

Leselekse: Se lesekort
Norsk: Øv på ukas ord i

Leselekse: Se lesekort.
Norsk: Øv på ukas ord i

Leselekse: Se lesekort
Norsk: Lær deg ukas

skriveboka di.

skriveboka di.

ord, skriv i skriveboka di.

Matematikk: X i boka.

Matematikk: X i boka.

Ukas diktat ord (skriftlig):

da

Til fredag:

Matematikk: X i boka.

ha

vel

over

Leselekse: Se lesekort
Egenvurdering.

alle

Informasjon:
Husk utstyr til svømming på tirsdag.
3. trinn har fri onsdag.
I uke 9 gjennomførte 3.trinn UDIR's leseprøve, 2.trinn skal gjøre det denne uka.
Dersom noe er uklart, send meg en e-post, SMS eller ring meg!

Mobilskole: SMS: UTOY (2 eller 3) melding til 03686
Tlf. Utøy skole: 741 24 180

Stian Røtvold: 915 37 849

e-post stian.rotvold@inderoy.kommune.nou

Jeg og du og vi to -Wenche MyhreDu og jeg og vi to seilte i ene tresko,

Syng med alle sammen: Jeg og du og vi to

treskoen vevla, du og jeg i elva

seilte i en tresko ut på eventyr

Syng med alle sammen: Jeg og du og vi to

Mange rare folk og dyr kan man treffe da

Seilte i en tresko ut på eventyr
Mange rare folk og dyr kan man treffe da

Fola Fola Blakken sto fast midt i bakken trøtt

Fola Fola Blakken sto fast midt i bakken

som bare det

trøtt som bare det

Kjerringa med staven sto og dro'n i halen,

Kjerringa med staven sto og dro'n i halen,

men merra ville ikke av sted

men merra ville ikke av sted

Mors lille Ole sprek som en fole rett ut i

Snille Per Spelmann satt på et blikkspann

skogen gikk

spilte på fela si

Da det ble mørkt sa han temmelig tørt

men noen gjeter som kom fra en seter brekte

Jeg har jo solskinn i mitt blikk

noe fryktelig
Syng med alle sammen: Jeg og du og vi to
Syng med alle sammen: Jeg og du og vi to

seilte i en tresko ut på eventyr

seilte i en tresko ut på eventyr

Mange rare folk og dyr kan man treffe, treffe

Mange rare folk og dyr kan man treffe da

da

Lasse Lasse liten virket veldig sliten vet du

Jeg og du og vi to seilte i en tresko ut på

hvorfor det?

eventyr

Han hadde vært i bursdag hos Bamsefar i

Mange rare folk og dyr kan man treffe da,

Lia, der holdt de på til klokka ble tre

treffe da

Huttetu, huttetu, her er det kaldt

Jeg og du og vi to seilte i en tresko ut på

Snømannen Kalle han klaget på alt

eventyr

Plutselig kom sola og varmet i et strekk

Mange rare folk og dyr kan man treffe da,

og dermed ble Kallemann til slutt en våt

treffe da

flekk

