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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.

Vi fortsetter med temaet “Jeg i samfunnet”. Vi har fokus på vennskap

og fellesskap både innad i klassene og på trinnet.

Husk å lever foreldresamtale - skjema om dere har fylt ut det!

Foreldresamtaler starter denne uken.

Dette holder vi på med på skolen denne uka:

Norsk: Jeg kan fortelle om min skolevei. Hvor går

jeg, må jeg gå over trafikkert vei? Hva må jeg

tenke på om jeg tar buss til skolen?

Matematikk: Dobling og halvering.

Engelsk: My new clothes

Ukas faglige mål:

Norsk: Fortell om din skolevei.

Matte: Jeg kan finne det dobbelte og

halvparten av en mengde.

Ukas sosiale mål: Jeg er en god venn

TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG

NORSK:

Les zeppelin side 72. Les teksten

høyt sammen med en voksen 3

ganger.

NORSK:

Les zeppelin side 73. Les

teksten høyt sammen med en

voksen 3 ganger.

NORSK:

Les zeppelin side 74. Les teksten høyt sammen

med en voksen 3 ganger.

NORSK: Elevene får med seg ipaden sin hjem.

De skal skrive om sin skolevei. Elevene skal lage

en bok i appen “book creator”. Ta 3 bilder av

skoleveien din, og skrive setninger til. Hva må du

tenke over om du feks tar buss til skolen? Om du

går til skolen?

NORSK:

Les zeppelin side 75-76. Les teksten høyt

sammen med en voksen 3 ganger.

MATTE: Gjør matte-arket med minus-

oppgaver som ligger i mappa di. Husk å ta

bort enere først, deretter tar du fra tieren!
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