1., 2. & 3. KLASSE UKE 2
Praktisk info:
• Vi starter uka med uteskole og sosiale aktiviteter. Vi går til Gapahuken, bål som vanlig. I løpet av uka
kommer vi til å jobbe med mye repetisjon av bokstaver, leseforståelse, ordklasser (substantiv), de fire
regneartene og måling med linjal. Vi skal fortsette med vann- og landformer i kulturfag. Vi utsetter
oppstart av lesekurs til uke 3. Ukas sang er: SNESCOOTER (Ola Bremnes)
• Beskjeder på Transponder må komme før kl. 8.30 eller etter kl. 14.00. Dersom det er beskjeder vi må
ha umiddelbart, må dere ringe til skolen for å gi beskjed i tidsrommet midt på dagen.
• Skolen serverer frokost, og frukt til fruktpausen.
• Skolemelk/skolefrukt – gå inn på https://www.skolelyst.no/
• Husk å sørge for klær etter været og skifteklær. Riktige klær gir gode opplevelser
• Husk å gi beskjed hvor eleven skal etter svømming/gym.
• På uteskole mandager har vi alltid bål, så elevene kan ha med noe å grille hver gang, om de ønsker.
Det er også alltid lov å ha med kakao eller saft disse dagene.

Hilsen teamet på 1.-3. trinn 😊
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Kl. 8.30 – 9.00

MANDAG
11.01

TIRSDAG
12.01

ONSDAG
13.01

TORSDAG
14.01

FREDAG
15.01

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Samlingsstund
oppsummering av uka

1. arbeidsøkt
Kl. 9.00 – 11.15
Fruktpause kl. 10.00

Samlingsstund
Påkledning

Basisfag

Basisfag

Basisfag

(norsk, matematikk, data)

(norsk, matematikk, data)

(norsk, matematikk, data)

Lunsj

Uteskole med bål
Oppgaver tilknyttet til
norskfag

Husk å gi beskjed hvor eleven
skal etter skolen.

Kl. 11.15-11.45
Husk håndvask!

Lunsj

Lunsj

Kl. 11.45 – 12.45

Friminutt

Friminutt

Kulturfag
Land- og vannformer

1.trinn K&H
2. og 3.trinn - engelsk/K&H

2. arbeidsøkt
Kl. 12.45 – 14.15
Vi vasker hendene med en
gang vi kommer inn på
skolen etter friminuttet!

Svømming
(jenter)
Gym
(gutter)
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Lunsj

Friminutt

Kulturfag
Min plass i verden

Buss hjem/SFO

God helg!
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Kl. 14.15 – 14.45

Logg i uteskoleboka.

Vi gjør dagens oppgaver.

Vi gjør dagens oppgaver.

Ukas sang:
SNESCOOTER
(Ola Bremnes)
Æ har kjøpt mæ snescooter og æ skal ta dæ med
vi skal kjøre fort borti natta.
Over blinke stjernehimmel under blinke sne
når vi kjøre fort borti natta
Det e minus ti og her kommer vi på en snescooterærn ærn ærn!
Laga flotte spor, som ei silkesnor med en snescooter ærn ærn ærn!
Vi har varmedress og skjerfog tjukke votta på
når vi kjøre fort borti natta
Det kan fort bli isekaldt før store og før små
når man kjøre fort borti natta
Det e minus ti og her kommer vi......
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Vi gjør dagens oppgaver.
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Du kan kjøp dæ scooter sjøl når du blir voksen mann
da kan du kjøre fort borti natta Kjør om kapp med nordlyset
som jage over land Gjett om det går fort borti natta
Det e minus ti og her kommer vi......
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