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0845-1000
Spisetid
1000-1030

Friminutt/
Utetid
1030-1130
1130-1250

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Matematikk

Norsk

Matematikk

Pluss
(addisjon)
med tallene
til 100

Diktat

Minus
(subtraksjon)
med tallene
til 100

Svømming
sammen med 1.
klasse.
Husk
svømmetøy,
badehette og
håndkle.

Vi går oss en
liten tur, og
dersom været
tillater det, så
tar vi
matpakken
med oss. �

Øve til
kultursamling.
Norsk

Øve til
kultursamling

Øve til
kultursamling

Øve til
kultursamling.

Matematikk

Norsk
Høy-frekvente
ord.

Kunst og
håndverk

Jobbe med
oppgaver på
ark.

Pause/Leketid
1250-1305
(Langdager)

1305-1435

ØVING

DATO 3.-7. MAI

Vi hører på
lydbok på
nettbrettet.

Minus (subtraksjon)
med tallene
til 100

Vi jobber
sammen i
leseboka.
Ta med
leseboka på
skolen!

Ferdig 1250

Uteskole
Vi plukker
søppel og
rydder i
skolegården
😊😊

Tema
Gamle og
unge fjell.
Vi gjør
oppgaver til
temaet.

Ferdig 1250

Ferdig 1250

Samarbeidsleker.
_____________
Elevens valg

LESEBOKA:
MATEMATIKK:
MATEMATIKK
DENNE UKA
Gjør arket du
Sjekk at du er
fikk med deg
ferdig med alle
LESER DU
SIDENE: S. 112hjem i går, og
sidene til og med
ta det med på
s. 109
115
HUSK PÅ
skolen og vis til
ORDENE
læreren.
NEDERST PÅ
SIDENE
Kontaktlærer: May Lene Kristoffersen. (may-lene.kristoffersen@dyroy.kommune.no) klassetlf: 45830364

God
helg!

MÅL:
Norsk: Kunne lese inni seg og høre på lydbok på nettbrettet.
Matematikk: Kunne regne minus ved å ta bort tiersøyler og enere.
Sosialt: Kunne svare ordentlig, og være hyggelig mot alle barn og voksne.

INFO:
Husk foreldremøtet torsdag kl. 1800 �

Øveord i engelsk: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten,
eleven, twelve. Red, blue, green, yellow, black, pink, white, brown,
orange, Christmas present, Christmas stocking, Christmas tree,
Christmas Card, Christmas Fairy, Father Christmas, star, bauble, candle,
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday,
today, tomorrow, yesterday, head, hair, eye, nose, ear arm, hand, foot,
leg, body, T-shirt, socks, hat, scarf, trousers, scarf, jacket, dress, shoes,
jumper, boy, girl, classroom, desk, chair, schoolbag, farm, cow, pig,
horse, dog, cat

