Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål.
Matematikk:
Tema: Praktisk matematikk- Fosnot Dolk
The sleepover
Begrep: over, under, tilsammen

Norsk:
Tema: Repetisjon av følgende bokstaver-skriftlig: Individuell
tilpasning her.
Mandag: Lese -og skrivestart eller kopihefte, bokstaven:
ABCèn: Les s.15 og 16

Til hver leksedag: Jobb på din Ipad i 15 minutter til
hver leksedag.
Gå inn på Mattematchen. Brukernavn og passord
finner du i din chat på Teams.
Gjør oppgavene under tallgjenkjennelse:
1. Hvor mange?
2. 2. Sammenlign antall
3.Hvor mange av hver sort?
4. Hvor mange får vi?
Få hjelp av mamma eller pappa til å lese
oppgavetekster. 
Læringsmål:
Jeg kan lytte til en regnefortelling og regne i hodet.
(Dette gjr vi på skolen)

Tirsdag: Lese -og skrivestart eller kopihefte, bokstaven:
ABCèn: Les s.17 og 18

Samfunnsfag:
Tema: Vennskap
Læringsmål: Samtale om vennskap, tilhørighet og
hva som påvirker relasjoner

Engelsk:
Tema: Meg selv
Læringsmål: Jeg kan å presentere meg selv og fortelle om hva jeg
liker/ikke liker

Torsdag: Lese -og skrivestart eller kopihefte, bokstaven:
ABCèn: Les s.21 og 22

Norsk/Samfunnsfag/Naturfag/Digital:
Tema: TV-aksjonen
Plasten i havet.

Læringsmål:
Jeg har lært om hvordan plastforsøplingen
påvirker både mennesker og dyr, men også
hva vi kan gjøre for å stoppe forsøplingen i
havet.

Læringsmål:
Jeg kan skrive og forme bokstavene riktig og vet hvilken lyd
bokstaven har.
NB: Det er viktig at elevene lærer seg bokstavlydene og ikke
bokstavnavnene, da det er bokstavlydene vi bruker når vi leser.

Krle:
Tema: «Ingen er like»
Læringsmål: Jeg kan snakke om forskjeller og
toleranse.
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Beskjeder til foreldre:

*Bibliotekbussen kommer på disse dagene: Tirsdag 27.oktober og 8.desember. 1.-2.trinn går på bokbussen kl.09.00 og er der til kl.09.30. Husk å
bestill bøker på forhånd om dere bil.  Se elevens lånenummer i chat på Teams.



Vi skal begynne å dusje på skolen igjen fra og med uke 44. HUSK å ta med skifte, såpe og håndduk.

*I denne uka blir det også Basar for Tv-aksjonen. Den vil imidlertid bli noe annerledes i gjennomføringen da vi satser på å gjøre noe digitalt. Dette
blir spennende! Følg med på ukeplan, hjemmeside og facebook i denne uka! 
Praktisk gjennomføring av TV-aksjonen vil bli gjennomført i noen timer, så det kan hende at noe av arbeidet denne uka blir flyttet til neste uke.

*Husk at alle elever må vaske hender før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem igjen etter endt skoledag!
*Skoleårets første planleggingsdag er 23.november.

* Ta kontakt med kontaktlærer Camilla om det er noe du lurer på. Enten på mobil: 47701806 eller e-post: camilla.yttereng@hitra.kommune.no

Matematikk:

Norsk:

Engelsk:

Jeg kan skrive og forme bokstavene riktig.
Jeg kan presentere meg selv og fortelle om hva jeg liker/ikke
liker.

Jeg kan lytte til en regnefortelling og regne i
hodet.
(Dette gjr vi på skolen)
Jeg vet hvilken bokstavlyd ukas bokstaver har.

Krle:

Norsk/Samfunnsfag/Naturfag/Digital:

Fargeforklaring på egenvurdering:

Jeg kan snakke om forskjeller og toleranse.

Jeg har lært om hvordan plastforsøplingen
påvirker både mennesker og dyr, men også hva
vi kan gjøre for å stoppe forsøplingen i havet.

Gul: Dette kan jeg godt.
Grønn: Dette kan jeg litt men må trene mere.
Rød: Dette synes jeg er vanskelig. Jeg må trene mere.

Kryss på hvert fag for det som passer for deg. 
Husk: Ikke alle mål er oppnåelige første uke vi har de. Kanskje
må vi justere litt sammen. Da kan det hende at samme mål
kommer neste uke også.

Elev/Forelder har kontrollert læringsmål:

