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Dette bildet av Ukjent forfatter er

Informasjon:
Det er en del elever som “spiser”
opp blyanter og viskelær. Dere må
passe på at elevene har både
viskelær og blyanter i pennalet hver
dag. Trenger eleven en blyant og
viskelær skal de selvfølgelig få.

Ukas mål:
Sosialt mål: Jeg holder orden i garderoben og på
plassen min. Jeg gir vennene mine positiv
oppmerksomhet.

Mange elever er på god vei til å ha
utholdenhet i klasserommet og
klarer å samle seg i
skolehverdagen.

Norsk: Jeg kan tegne etter lest tekst. Jeg kan lese
med intonasjon.

Engelsk: Jeg kan bruke setningsmønstrene I
can….., He can…… og She can…..

Matematikk: Jeg kan telle høyt med tierne til 100,
forlengs og baklengs (10,20, 30 osv).

Fagfornyelsen:
Vi fortsetter arbeidet med bærekraftig utvikling og Sjøuhyret. Denne uken skal
elevene skrive en fagtekst og vi skal ut på tur. Utstillingen vår begynner å bli veldig
fin. Vi skal ta noen bilder og legge ut på teams etter hvert.

Lekse:
Til tirsdag

Til onsdag

Til torsdag

Lesing: Les Kaleido s.38, les 3 ganger
Les i gult hefte 3 ganger
Skriving: Svar på spørsmål s. i Kaleido, skriv i Rød skrivebok.
I grønt hefte har alle skrivelekse.
IKT- grunnleggende ferdighet: Logg deg inn på salaby.no med eget
bruker navn og passord. Du går inn på og arbeider på temasidene til Tv
aksjonen 2020 https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020
Lesing: Les Kaleido s.38, les 3 ganger
Les i gult hefte 3 ganger
Skriving: Svar på spørsmål s. i Kaleido, skriv i Rød skrivebok.
I grønt hefte har alle skrivelekse.
IKT- grunnleggende ferdighet: Logg deg inn på salaby.no med eget
bruker navn og passord. Du går inn på temasidene til Tv aksjonen 2020
https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020
Regning: Tell høyt på tierne til 100, forlengs og baklengs. Dette skal du
gjøre høyt for en voksen hjemme. Dersom det er for lett kan du telle alle
tallene til 100. Prøv å starte tellingen fra for eksempel 40 og tell opp
eller ned.
Lesing: Les Kaleido s.38, les 3 ganger
Les i gult hefte 3 ganger
Skriving: Svar på spørsmål s. i Kaleido, skriv i Rød skrivebok.
I grønt hefte har alle skrivelekse.
IKT- grunnleggende ferdighet: Logg deg inn på salaby.no med eget
bruker navn og passord. Du går inn på og arbeider på temasidene til Tv
aksjonen 2020 https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020

Til fredag

Lesing: Les Kaleido s., les 3 ganger
Les i gult hefte 3 ganger
Skriving: Svar på spørsmål s. i Kaleido, skriv i Rød skrivebok.
I grønt hefte har alle skrivelekse.
Regning: Multi 2a side 82.
Engelsk: Les ukas ord fire ganger for en voksen. Jobb 15. minutter på:
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12/Colours-and-numbers
IKT- grunnleggende ferdighet: Logg deg inn på salaby.no med eget
bruker navn og passord. Du går inn på og arbeider på temasidene til Tv
aksjonen 2020 https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020

Ukas ord og begreper:
Norsk

Rebus – tøff - tegneserie

Engelsk

She can skate. He can play football.
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Telefonen til vårt teamrom er: 40905631 (Vi er sjelden på teamrom p.d.d.)
Send sms til: 59444202 «2 Per er syk i dag hilsen Kari

