
UKE 38 Flekkerøy Skole 2. Trinn Våre barn forandrer verden!
Beskjeder:

● Fra og med fredag får vi tre studenter som skal være sammen

med oss i tre uker (en uke før, og to uker etter høstferien). Vi

gleder oss!

BURSDAGER!
Hurra for

Karen Olava        23.09
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Lekser og læringsmål Sosialt mål: “Jeg viser at jeg lytter når andre enn meg snakker”.

Norsk Matte Engelsk Na-Sa KRLE
Tema:

Lyder: a  og å

BO, lytte ut lyder og

stavelser, språkleker,

setninger

Jeg vet hvordan jeg

skriver a og å i

bokstavhus.

Tema:

Tallene til 100

“Vi øver på å skrive tall

på utvidet form”

Eks: 64 = 60 + 4

Tema:

Repetisjon

+

My school

“Jeg lærer meg 3 nye

engelske ord for

skoleting”

Samfunnsfagstema:

. Høsten kommer

“Jeg kan fortelle om

ulike høsttegn”

Tema:

Leve sammen

Når noe ikke er bra.

“Jeg sier stopp når det er

noe jeg ikke liker”.

“Jeg stopper når andre sier

stopp”.

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

Norsk Leselekse: Les s. 28  sammen med en

voksen.

Ta et BO-blikk på side 28-31  før dere

begynner å lese.

Leselekse: Les s. 29  sammen med en

voksen.

.

Skrivelekse: Hermegåsboka:

Se vedlegg som henger på ukeplanen.

Leselekse: Les s. 30   sammen med en

voksen.

Husk å bruke BO.

Leteles etter a og å. Kan a og å se

annerledes ut enn a og å som vi skriver

selv?

Leselekse: Les s. 31 sammen med en

voksen. Husk å bruke BO.

Hva er likt i ditt og Halas klasserom?

Hva er forskjellig?

Matematikk Les og snakk om s. 10 - 13 i Mattesnakk 2 - ta to sider om gangen.

Engelsk Snakk engelsk sammen så mye dere kan. Vi trenger trening i å si noe høyt på engelsk.

Na-Sa



Lekse i Hermegåsboka:
Vær en hermegås og herm etter a og å i boken
din.
Pass på å skrive så nøye du kan slik at
bokstavene treffer riktig i bokstavhuset, og at
du skriver dem i riktig retning.

Til foreldre:
Les skrivet som står på første side i boka.
Pass på at dere skriver ukenummer oppe i
hjørnet for hver lekse.


