UKEbrev uke x
DAG

INNHOLD

BESKJEDER

• Husk Matpakke og
Mandag
x.x

klær etter været
Hovedfag og Turdag

08.30-13.30

• Husk lesebok
Tirsdag

Hovedfag: Lesekvart og

x.x

prosjekt

08.30-13.30

3. time: Regning

• ForeldresamtaleR

4. time: Norsk
5. time: Engelsk

• Vi går til bussen
Onsdag

Tur til byen på

x.x

forestilling

08.30-13.30

med en gang etter
vi samles.

• Foreldresamtaler
• Husk lesebok

Torsdag

Hovedfag: Lesekvart og

x.x

Prosjekt

08.30-13.30

3. time: Spansk

• Foreldresamtaler

4. time: K&H – Lage
Lanterner
5. time: Lanterner

• Lekseinnlevering
Fredag

Hovedfag: Lesekvart

x.x

Kongsønnen av irland

08.30-13.30

3. time: Engelsk
4. time: Norsk
5. time: Musikk

• Foreldresamtaler

Info
Lekse

Skriv 7 ord i lekseboka som du finner på
rommet ditt. F. eks seng, nattbord, leker mm.

Kontaktinfo
Mail: xxx

Elevsamtaler og
foreldresamtaler
Elevsamtalene blir ferdig i morgen og
foreldresamtalene begynner på tirsdag.
Elevene skal ikke være med. Ser fram til å møte
dere!

Tlf. klasselærer: xxx
Tlf. fritidshjemmet: xxx
Tlf. skolen: xxx

Eurytmi – Hilsen fra xxx
I år har vi to tema "Dyr og fabler og hellige legender". Vi startet i høst med dyrene og øver
deres gangart, bevegelsesmåte og form.
1. Inngangs dans med vokalene med vakker melodi.
2. Begynnelses vers "Fuglen i luften, stenen hviler på land" med bevegelser i armene og
etterpå med musikk.
3. Sammentrekning og utvidelse på ring, hvor elevene øver tre forskjellige retninger: fremmbak, nede -oppe og høyre - venstre. Meget god samarbeidsøvelse for klassen.
4. Føtter dans , som koordinasjons øvelse å være bevist i føttene og hendene, dessutenhøyre og venstre.
5. Variasjoner med forskjellige skritt: gå, hoppe, løpe, tippe og s.v.
6. Fire forskjellige dyr, som har fire forskjellige temperamenter. Vi starter med pinnsvin( litt
trist) og nå lærte vi også ekorn(glad og fort) og svane(langsomt).
7. Noen gang på slutt av timen elvene leker "Natt og dag" .
8. Vi sier takk for timen og takk for pianisten, ta eurytmiskoene av og går ut av salen.
Mvh xxx

Bilder
Lanternekaker
250 g smør
250 g sukker
1 egg
1 eggeplomme
500 g mel
skall av 1 usprøyta sitron
Smør og sukker røres sammen. Tilsett egg og mel. Hvile i kjøleskapet 1⁄2 time. Kjevle ut
deigen til måne/sol/stjernekaker. (Bruk pepperkakeformer). Pensle med eggehvite Stekes
på 180 grader i ca 7-8 min.

Ha en fin uke! J
Vennlig hilsen alle oss i x klasse.

