
UKE 34 Flekkerøy Skole 2. Trinn Våre barn forandrer verden!
Beskjeder:

● Ukeplanen deles ut på papir, men vil også

ligge som en lenke på skolens hjemmeside

og legges ut hver mandag.

● Elevene skal ha innesko på skolen. Fint om disse er på plass

allerede første dagen.

● Skolemelk kommer allerede torsdag. Dere kan bestille melk på

skolelyst.no hvis dere ønsker det.

● Husk at vi drar på tur torsdag i partallsuker. I oddetallsuker blir

vi på skolen og arbeider med tema.

● Leselekse: Les teksten tre ganger og gjør det gjerne slik: 1. Les

teksten for barnet. 2. Les teksten med barnet.

3. Eleven leser teksten selv. Om du som foresatt merker at

barnet ditt strever, velg gjerne ut en mindre del av teksten når

dere skal til på punkt 2 og punkt 3, eller gi beskjed. Leselyst er

viktig å ivareta😊 Det er Zeppelin 2a som er leseboka.

● BO = bilde + overskrift. Vi ser på bilde og overskrift og får en ide

om hva teksten kan handle om før vi begynner å lese.

BURSDAGER!
Hurra for

Thea              19. juli

Fredrik          29. juli

Miriam          29. juli

Lilje Maria    01. august

Maria             11. august

Jakob            13. august

William H     25. august

Kontaktinfo:
Telefon
arbeidsrom 2. trinn:
482 52 167
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Administrasjon:
38 12 72 20
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Lekser og læringsmål Sosialt mål: “Jeg møter blikket og smiler til dem jeg hilser på”.

Norsk Matte Engelsk Na-Sa KRLE
Tema:

Alfabetet, vokalene og

BO.

Vi blir kjent med ny

lesebok og

førlesingsstrategien BO.

Tema:

Repetisjon

Vi repeterer fra forrige

skoleår, og møter en ny

og spennende fnis.

“

Tema:

Repetisjon

Vi hilser på hverandre

Kalender

Vær

Tall

Naturfagstema:

Liv i naturen

Vi ser etter spor av liv i

naturen.

Tema:

Filosofi

Vi undersøker hvordan

det er å ha en filosofisk

samtale

LEKSER: Til tirsdag: Til onsdag: Til Torsdag: Til Fredag:

Norsk Leselekse: Les s. 6  sammen med

en voksen.

Husk å bruke BO.

Leselekse: Les s. 7 sammen med

en voksen.

Gjør oppg. 2a.

Noen bokstaver er røde og noen

er blå. Hvor mange er røde?

Leselekse: Les s. 8 sammen med

en voksen.

Klarer du å huske noen av

vokalene?

Leselekse: Les s. 10 sammen

med en voksen.

Gjør oppg. 1 og 2

Matematikk
Engelsk Hils på noen i familien din og si:

Good morning, nice to see you!
Spør noen hjemme:

What day is it today?
Hvor langt klarer du å telle på

engelsk? Tell for en hjemme.

Husker du engelske navn på
noen farger? Fortell til noen

hjemme.

Na-Sa Gå tur i skogen med noen i familien din. Se etter spor av liv i naturen. Kanskje finner du et spor, en stilig plante, en dyrebæsj
eller kanskje du ser et dyr? Fortell om det du har sett i naturfagstimen til fredag.




