UKEPLAN FOR 2.-4. KLASSE

Uke 39

HUSK at ukeplan også ligger på g-mail

Ukas verdi: Innsatsvilje

Mål for uken/perioden

INFO til hjemmet: Les for og med barnet ditt hver dag, alle trenger å styrke
leseferdighetene sine. Elever som leser/blir lest for, vil også oppleve at
skriving blir lettere. Lesing er viktig for elevens mestring i ALLE fag!!!!!
Fredag neste uke (7. oktober) starter -4. trinn opp med svømming. Oppmøte
er 07.50 på Øygard ungdomsskole. Ta med badetøy, badehette, håndkle og
sjampo.

Ukelekse
gjøres hver dag!

Norsk: 2. trinn: Jeg kjenner diftongene i språket vårt
3.-4. trinn: Jeg kan lese med forståelse og flyt. Jeg kan skrive ord med e for æ-lyd.
Matte 2. kl: Jeg vet hva subtraksjon er og kan regne ut enkle subtraksjonsstykker.
3. kl: Jeg utforsker ulike strategier.
4. kl: Jeg kan bruke blokkmodeller i multiplikasjon
Engelsk: 2.kl: Kunne bruke uttrykkene ‘’Can I borrow’’ og ‘’Thank you.’’
3.-4.kl: Jeg kan lese en engelsk tekst med god uttale og intonasjon. Jeg kan leke en
utenlandsk lek.

Sosialt mål/Ukens klasseregel: Vi snakker med innestemme.

HUSK å lade chromebook hjemme - Chromebook skal KUN brukes til skolearbeid!

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Lekser til fredag

Lesing/skriving

Vi jobber med repetert lesing. det er
viktig at eleven leser teksten hver dag!
Les! Stopp! Tenk! side 6
Les teksten i ramma for en voksen. Svar
muntlig på oppg. 1

Vi jobber med repetert lesing. det er
viktig at eleven leser teksten hver dag!
Les! Stopp! Tenk! side 6
Les teksten i ramma og svar på oppgave 2

Vi jobber med repetert lesing. det er
viktig at eleven leser teksten hver dag!
Les! Stopp! Tenk! side 6
Les teksten i ramma og svar på oppgave 3

Vi jobber med repetert lesing. det er
viktig at eleven leser teksten hver dag!
Les! Stopp! Tenk! side 6
Les teksten i ramma svar på oppgave 4 og
5

Regning

Matte 2. trinn: Matematikk 2 øvebok, s. 29
(kan også gjøre s. 28)

Matte 3. trinn: Matematikk 3 øvebok, s. 28
eller 29 (kan gjøre begge sidene)

Matte 2. trinn: Matematikk 2 øvebok, s. 30
eller 31 (kan også gjøre begge sidene)

Matte 3. trinn: Matematikk 3 øvebok, s. 30
eller 31 (kan gjøre begge sidene)

Matte 4. trinn: Lekse i skolen min (fra
lærer). Hvis du vil gjøre mer kan du jobbe i
grublisheftet.

Engelsk

2.kl: Gjør oppgaver på nettet (se lenker på
neste side).
3.-4. kl: Engelsk leselekse (se utdelt ark).
Les teksten 2 ganger høyt for en voksen.

Skolens tlf: 51 60 40 60 SFO: 488 85 517
Kontaktlærere: Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no - ta kontakt i Visma ved fravær.

Matte 4. trinn: Lekse i skolen min (fra
lærer). Hvis du vil gjøre mer kan du jobbe i
grublisheftet.
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Andre lekser

Husk gymsko og vannflaske!

Skolens tlf: 51 60 40 60 SFO: 488 85 517
Kontaktlærere: Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no - ta kontakt i Visma ved fravær.
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Timeplan
Engelsk lekse 2. klasse (3 oppgaver på nettet)
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Norsk

Engelsk

Norsk

Norsk

Norsk

https://link1.fagbokforlaget.no/exercises/link-1-1-at-school-exercises/616ff375a2ac6f0018895a7d

08.30-09.15

https://link1.fagbokforlaget.no/exercises/link-1-1-at-school-exercises/616ff375a2ac6f0018895a87

09.15-10.00

Norsk

Gym
https://link1.fagbokforlaget.no/exercises/link-1-1-at-school-exercises/616ff77fa2ac6f0018895b0c

10.15-11.00

Kunst &
håndverk

11.45-12.30

Matematikk

12.30-13.15

Matematikk

Tema

KRLE

Tema

Kunst &
håndverk

KRLE

Musikk

Matematikk

Tema

Dette skjer fremover
Uke 39:
Uke 40:
Vaksinasjon av 2. trinn - mandag 03.10.22 etter innkalling
Familiedugnad + klasseforeldremøte, tirsdag 04.10.22 (1.-4. foreldremøte 1819)
Uke 41:

Skolens tlf: 51 60 40 60 SFO: 488 85 517
Kontaktlærere: Marianne Tysseland: marianne.tysseland@vatneli.no - ta kontakt i Visma ved fravær.

