1., 2. & 3. KLASSE UKE 4
Praktisk info:
• Vi starter uka med uteskole. Vi går til Gapahuken. I løpet av uka kommer vi til å jobbe med oppgaver
som er knyttet til lesekurs (NB! Viktig at dere følger opplegget), leseforståelse, de fire regneartene
artene. Geometri, mønster, symmetri, tallinja og måling med linjal og målebånd. Høyfrekvente ord,
ordklasser, tegnsetting og æ for e. I kulturfag jobber vi med 3.Montessori-fortelling, og etterarbeid.
På onsdag skal vi ha solfest med baking, kunst og håndverk, musikk og tverrfaglige oppgaver tilknyttet
til Sol som hovedtema.
• Ukas sang er: Lille Rosin (Runa Bergsmo)
• 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
25.01

TIRSDAG
26.01

ONSDAG
27.01

TORSDAG
28.01

FREDAG
29.01

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost

1. arbeidsøkt

Lesekurs

Kl. 9.00 – 11.15
Fruktpause kl. 10.00

Basisfag
Lesekurs
(norsk, matematikk, data)

Basisfag
Lesekurs
(norsk, matematikk, data)

Samlingsstund

Samlingsstund
oppsummering av uka
Svømming
(Jenter)
Gym
(Gutter)
Lunsj

Påkledning

Kl. 11.15-11.45
Husk håndvask!

Kl. 11.45 – 12.45

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

Uteskole med bål
Oppgaver tilknyttet til
norskfag

Lunsj

Lunsj

Friminutt

Friminutt

Lunsj

Friminutt

Kulturfag
Etterarbeid 3.Montessorifortelling
Tidslinje

Kulturfag
Etterarbeid 3.Montessorifortelling
Steinalder
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Husk å gi beskjed hvor eleven
skal etter skolen.

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:
LILLE ROSIN ( Runa Bergsmo)
Lille Rosin er en liten kanin
snuten er myk, hennes pels er så fin
Hun steller seg litt og hun gjør seg så flott
Hun pynter seg gjerne i rosa og blått.
Derfor danser Lille Rosin:
Snuten er myk , hennes pels er så fin
Ja, derfor danser lille Rosin

Lille Rosin er en liten kanin
som av og til spiller på sin fiolin
Hun spiller en sang som er lik denne her
mens hun danser og svinger seg mellom non trær
Derfor danser Lille Rosin:
Snuten er myk , hennes pels er så fin
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Vi gjør dagens oppgaver.
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Ja, derfor danser lille Rosin

Lille Rosin er en liten kanin
Hun drømmer om en hun kan kalle for sin
Hun venter på Trampe som er hennes venn
som også kan danse og gi bort en klem
Derfor danser Lille Rosin:
Snuten er myk , hennes pels er så fin
Ja, derfor danser lille Rosin
Snuten er myk , hennes pels er så fin
Ja, derfor danser lille Rosin
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