UKEPLAN FOR 1B
Uke 25

Ordenselever: Karoline og Max
Ukas læringsmål:
Norsk:

Kunne jobbe med sommerboka.

Matte

Kunne jobbe med oppgaveheftene.

Samfunnsfag Samtale om hva som er rettferdig. Gjenkjenne arbeidsoppgaver hos noen yrkesutøvere.
Engelsk

Kunne snakke sammen og finne ut hvilke dyr og farger en liker best.

Sosialt mål

Trivsel: Kunne hjelpe til med å rydde i klasserommet og i hylla.

Mandag 18.06.

Tirsdag 19.06.

Onsdag 20.06. Torsdag 21.06

Fredag 22.06.

Samling
Sommerbok

Samling
Multi Smart øving

Samling
Stasjoner

Samling

Engelsk
Happy
Birthday!

Praktisk
matte

Gym

Samfunnsfag
Yrker

Samling
Vi rydder og
vasker i
klasserommet

Gjøre ferdig
Samfunnsfag
Rettferdighet

Musikk

Vi koser oss i
klasserommet
Fellessamling

Vi flytter
skolesakene

Elevene slutter
kl 12.00

Slutt: 14.00
Slutt: 13.00

Slutt: 13.00
Slutt: 13.00

Les i 15 min. i
valgfri bok

Les i 15 min. i
valgfri bok

Les i 15 min. i
valgfri bok

Ta med en pose
for å tømme
garderoben.
Ta med vanlig
matpakke.

Riktig god
ferie

Hyggelig hvis elevene kan sende postkort til:
Rasmus (Klasse 2B)
Hovinhøgda skole
Garderveien 4
1900 Fetsund

Info til de voksne:
* Tusen takk til sommergruppa for fint arrangement og for fine blomster ☺
* Husk å tømme garderoben før ferien.
* Det er veldig viktig at elevene leser regelmessig i sommer for å holde
leseferdighetene ved like. Jeg sender en sommerbingo som kan gjøre lesingen
morsommere. Trekker en premie blant dem som leverer bingoen etter ferien.
* Lurt å spille Yatzy eller annet spill som gir mulighet til å regne litt.
* 2B sitt klasserom blir første rom til venstre når en kommer fra gymsalen.
* Første skoledag etter ferien er torsdag 16. august til vanlig tid. Elevene
møtes ved hovedinngangen. Elevene slutter kl. 13.00.
* Tusen takk til alle for et fint skoleår og for godt samarbeid, gleder meg til
fortsettelsen.
Ha en riktig god og solrik ferie! Hilsen lærerne i 1B

