1. og 2.trinn
Mandag 19/9 .

1.time
08.45-09.30
2.time
09.30-10.00
10.00-10.30

Tirsdag 20/9

Lytte til den som snakker

Lytte til den som snakker

Samling.
Regning delt gruppe.

Samling
Regning delt gruppe.
0930-1000: spising
1000: forfatterbesøk DKS

3.time
10.30-11.00

0945-1015: spising
1015-1115: Utetid
Vi skal på DKS «Bussen
Blåmåka» 1115-1200 ute

11.00-12.05

UTETID

4.time
12.05-12.50

UKEPLAN UKE 38

Temafag alle: piggsvin
og huggorm.

6.time
13.50- 14.35

SFO/Hjem

Torsdag 22/9

Lytte til den som snakker

Lytte til den som snakker

Kunst og handverk: Vi
samler sammen høstblader
med ulike former og
mønster. Sortering.

Stasjonsarbeid: skrive,
regne og lese app.
1.klasse: bokstaven S.
zep.arb s.20-21

MAT

MAT

Engelsk: 2.klasse Stairs
s.12-13. 1.klasse: Zep
arb. s. 16-17 (V)

Engelsk: 2.klasse Stairs s.
14-15. 1.klasse: zep.arb.
s. 22-23 (S).

UTETID

UTETID

UTETID

Litteraturtime: 2.kl:
Etterarbeid
forfatterbesøk. 1.klasse:
ny bokstav: V. Zep.les
s.28-29. Viggo Viking

2.klasse: Forlag som
metode: beskriv ditt
blad. 1.klasse: Zep.arb.
s.18-19 (V)

Husk og send med
2.klasse zep.leseboka

(SFO/Hjem for 1.kl).
2.klasse: KRLE og
engelsk
«Dora the
explorer» og tall- og abcsang.

SFO/Hjem

12.50-13.05
5.time
13.05-13.50

Onsdag 21/9

Kroppsøving alle ute.
vikar + Jan-Åge.
Fellesleker, samarbeid.

Tema: Vi maler. høst
tema.
MAT

Regning 2.klasse
1.kl: Zep.lesebok s. 34-35
og 39.
UTETID

Lekegrupper.

Mandag: 1. kl: gjør ferdig side 16 og 17 matteboka.

Ukas
fokus

Fredag 23/9
Lytte til den som snakker

Ukas Tirsdag: 1.kl: s. 19 i matteboka.
Og 1.kl: gjør bokstaven «V» i bokstavheftet
lekse

KRLE: Bry deg
Vi snakker om ukens
mål og sjekker: kan du
dem?
Har du øvd?

SFO/Hjem
God helg!

2. kl: gjør ferdig s. 16 og 17i matteboka.
2.kl: gjør ferdig s.19 i matteboka.

Onsdag: 1.kl: øv tallene og telling 1-5 på engelsk. 2.kl: engelsk. Vite hva hvert tall heter på engelsk når du ser det. 1-20.
Torsdag: 1.kl: Gjør bokstaven “S” i bokstavheftet. Alle oppgaver.

2.kl: le s.6 og 7 i Zeppelin. 2A + gjør oppg 1a muntlig

Ukens
mål

Regning. 1.Klasse: tall og mengder til 5. Tallinje

Engelsk: telle til 5 i førsteklasse.
Norsk: 1.klasse: lære bokstavene: V og S.

2. klasse: Tall og siffer. Du skal vite enerplass og tierplass.

2.klasse: telle til 20
2.klasse: Les med flyt og forståelse. Bruk: BO-blikk.

I klasserommet skal du klare å lytte til den som snakker. Både når voksne og medelever har ordet.

INFO:
Vi kommer til å knytte et samarbeid med bl.a helsesøster med mål om å lære dem mer om følelser og grenser for hva som er ok
og ikke. Sette grenser og lære og akseptere andres grenser bl.a. Igjen: knyttet til egen og andres kropp. Viktig å lære for sunn
utvikling.
Ved å se på ukens mål klarer dere å følge med på barnas læring og gjennom leksene: eget barns faglige utvikling. Igjen: mye
kan de rekke å bli ferdig med i timer. Men alt som har med lesing å gjøre må trenes godt på hjemme.
Jevnt over viser de fremgang på å ikke snakke når voksne snakker. Men har litt gullfisk-hukommelse og glemmer lett.
Vi ber dere følge opp eget barns garderobe. Kom innom. Ta med hjem skitne klær. Og: navne-merk alle klær/skotøy.

KONTAKT:
Tanja Skjervheim Klassetelefonen: 458 32 124
Jan Åge Rydningen
for begge klassene
E-post: tanja.skjervheim@dyroy.kommune.no
Jan.rydningen@dyroy.kommune.no
Hjemmeside: www.elvetun.net

