1. trinn
Mandag 20.

Vi har det fint når alle leker
sammen og er venner.
1.time
08.45-09.30
2.time
09.30-10.00
10.00-10.30
3.time
10.30-11.00

11.00-12.05
4.time
12.05-12.50
12.50-13.05
5.time
13.05-13.50
6.time
13.50- 14.35

Lekse

FJÆRATUR TIL
SANDVIKA PÅ DYRØYA
SAMMEN MED
småtrinnet

Vi undersøker livet i
fjæra.
Ta med: Mat og drikke,
sitteunderlag, varme
klær, fottøy som
passer, isboks til
naturens skatter og
eventuelt grillmat og ei
vedskie om du ønsker å
benytte bålet. I dag er
det lov med en
tursjokolade.

ARBEIDSPLAN UKE 25
JUNI 2022

Tirsdag 21.

Vi har det fint når vi lytter
til den som har ordet.

TEMA: MYLDRENDE LIV

Smådyr

MAT/ Kråkeklubben
TEMA: MYLDRENDE LIV

Smådyr

Onsdag 22.

Vi har det fint når
alle snakker pent.

GRUNNTALL 1B:
Velg selv
154 - 159

KULTURSAMLING
HAGEFEST

MAT/ Kråkeklubben

SKRIFTFORMING

UTETID

UTETID

VI RYDDER

VI RYDDER
EVT. SPILL

ZEPPELIN ELEVBOK:
114-115
LILLABOKA:
Vi skriver gåter

for småtrinnet, med
forberedelse og
gjennomføring.
Det blir litt å smake på,
men ta med matpakke
likevel.

Fredag 24.

Sommerferie!

AVSLUTNING

i klasserommet.

SFO / Hjem
God sommer!

UTETID

MAT / Kosinus

SFO / Hjem

Torsdag 23.

Vi har det fint når alle er
stille og vi har arbeidsro.

SFO / Hjem

Øve opp leseflyt og leseferdighet ved å lese samme tekst flere ganger.
Få bedre/penere håndskrift ved å arbeide med skriftforming og skrive stadig flere ord med
Ukas
sammenhengende skrift.
mål
Øke skrivekompetanse og skrivegleden ved å gi rom for tekstproduksjon.
Kunne addisjon og subtraksjon med tallene til 20.
Oppfordring i lesing: Meld barnet på «Sommerles» og les i sommer!
Oppfordring i regning: Spill ulike spill i sommer, gjerne med kort eller terninger.

INFO:
 Halvårsvurdering og underveisvurdering: Halvårsvurderinga for våren er tilgjengelig på Visma. Det er også siste
underveisvurdering i grunnleggende ferdigheter som ble publisert i Visma 29. mai.
 iPad med utstyr og lånebøker: Er det noen som finner noe av dette, så er det viktig å levere det inn til skolen så raskt som
mulig. Elever som fortsatt har lånebøker registrert i sitt navn, har fått et ark hjem med oversikt over titler.
 Garderobe: Ta hjem alt av klær. Det er lurt å sende med barna ordentlige poser, fordi søppelposene vi har på skolen er fort å
rive sund.
 Ny kontaktlærer: Jan-Åge Rydningen blir kontaktlærer for klassen neste skoleår.
Da gjenstår det bare å takke
for samarbeidet dette skoleåret.
Jeg ønsker små og store en riktig fin sommerferie!

Bildet på forsiden (Friends) er hentet fra https://www.pikrepo.com/fqfmb/brown-wooden-friends-free-standing-text

KONTAKT:
Ann Monika Bergheim Klassetelefonen: 458 32124
E-post: am.bergheim@dyroy.kommune.no Hjemmeside: www.elvetun.net

