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Denne uka slås klassene sammen fra tre til to. Informasjon om

dette ble gitt fra skolens ledelse i forrige uke. Kontaktinfo til

kontaktlærere står nederst på ukeplan.

Husk å legge bokbind på Zeppelin lesebok 2B!

Husk innesko!

Husk skiftetøy, særlig sokker og bukser.

Vi jobber med tid og lærer hele og halve timer på klokka. Prøver å

forstå hva sekunder, minutter og timer egentlig er.

Vi trenger hjelp av dere hjemme til å være med å øve på, og

snakke om tid.  Snakk om hva klokka er når vi står opp, spiser

middag eller legger oss. Det hjelper barna om de har noe fast å

knytte klokkeslettene til eks. hos oss spiser vi middag kl. 17.00.

Turdag på tirsdag. Husk å kle deg etter været. Det blir bål på turen.

Ta gjerne med noe grillmat, og noe godt å drikke. Husk å ta med deg

en vedkubbe om du har dette hjemme.

Dette holder vi på med på skolen denne uka:

Norsk: Vi øver på diftonger. Ord med “ai” og “au”.

Vokalene i alfabetet.

Matematikk: Tid, sekunder, minutter og timer.

Klokka, hele og halve timer på analog og digital

klokke.

Engelsk: In the kitchen

Ukas faglige mål:

Norsk: Jeg kan vokalene i alfabetet, og

finne ord som har vokaler i seg.

Jeg kan rekkefølgen på de ulike månedene.

Matte: Jeg kan lese hele og halve timer på

klokka.

Ukas sosiale mål: JEG REKKER OPP HÅNDA

NÅR JEG HAR NOE Å SI I KLASSEN.

TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG

NORSK:

Les zeppelin side 16. Les teksten

høyt sammen med en voksen 3

ganger.

NORSK:

Les zeppelin side 17. Les

teksten høyt sammen med en

voksen 3 ganger.

NORSK:

Les zeppelin side 18. Les teksten høyt sammen

med en voksen 3 ganger.

NORSK:

Svar på oppgave 1 nederst på s 19 i zeppelin

lesebok. Skriv setninger i skriveboka di.

NORSK:

Les zeppelin side 19. Les teksten høyt

sammen med en voksen 3 ganger.

MATTE: Gjør matte-arket med klokker i

mappa.
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