Uke 49

Beskjeder

Tema: Drama

Timeplan for 1. 2. 3. og 4. klasse

 Husk 15 minutter med lesing hver dag!
 Husk øv på norsk og engelsk gloser! (3-4.kl)

Mandag

Tirsdag

8.30-8.45

Fysisk akt/tur

Fysisk
akt/tur

8.45-11.25

Arbeidsøkt 1

Arbeidsøkt 1

11.25-12.45

Mat
Friminutt

Mat
Friminutt

12.45-14.00

Arbeidsøkt 2

Arbeidsøkt 2

14.00-14.25

Rydding
Samling

Rydding
Samling

Onsdag

K
I
L
O

Torsdag

Fredag

Fysisk akt/tur

Fysisk
akt/tur

Arbeidsøkt 1

Arbeidsøkt 1

Mat
Friminutt
Kroppsøving
1. og 2.kl
Arbeidsøkt 2

Mat
Friminutt
Kroppsøving
3. og 4.kl
Arbeidsøkt 2

Rydding
Samling

Rydding
Samling

Praktisk liv målene uke 46-49:

 Vi ønsker sterkt å oppfordre alle elevene til å se mer
engelskspråklig film hjemme.
Kroppsøving: Husk gymtøy!
 1. og 2. trinn på torsdag.
 3. og 4. trinn på fredag.
Onsdag: Vi samarbeider med mellomtrinnet denne uka og
jobber med drama.
 Husk matpakke.

Kontaktinfo:
Beate: 97118984 ble@nenett.no
Anita: 98499126 anita_enger@hotmail.com
Inger-Lise (rektor): 97698676 inger-lise.olsen@hotmail.com

 Jeg utfører ukesoppgaven min på en god måte.
 Jeg logger av datamaskinen ordentlig når jeg er
ferdig.
 Jeg rydder materiell og utstyr fint på plass.

Ønsker alle en fin uke!

Læringsmål
1. og 2. klasse
Norsk:
Matte:
Engelsk:
 Vi bruker ord knyttet til juletema.
 Vi jobber med boka «Pete the cat».
http://www.petethecatbooks.com/
Kunst og håndverk: Vi blir kjent med symmetri og tegne
forskjellige mønster.

Kroppsøving:
- Vise evne til samarbeid i ulike aktiviteter.
- Være med i aktiviteter som utfordrer hele
sanseapparatet og koordinasjonen.
- Bruke grunnleggende bevegelser med og uten
apparater.

3. og 4. klasse
Norsk og IKT:
 Vi jobber med skriftlig arbeid, og har fokus på eventyr.
 Vi fokuserer på fremføring av egne eventyr.
 Elevene øver på sanger/ teksten.
Øveord: her, hva, hvor, hvordan, hvorfor.
Til dere hjemme, hør barnet ditt i gloser og øveord. La
dem gjerne skrive ordene ned og ha fokus på uttale i
engelsk
Nettsider til øving: http://www.grublenett.no og
http://www.stairs.no – http://www.norsksidene.no
Matte:
 3.kl: Vi jobber med multiplikasjon. Gangetabellen 1-5
 4.kl: Vi jobber med multiplikasjon. Gangetabellen 110.
Engelsk: Bruker ord knyttet til juletema.
Vi skriver en ønskeliste på engelsk.
Øveord: christmas, elf, gift, tree, song.

Kroppsøving:
- Vise evne til samarbeid i ulike aktiviteter.
- Være med i aktiviteter som utfordrer hele
sanseapparatet og koordinasjonen.
- Bruke grunnleggende bevegelser med og utem
apparater.

