
Uke 17 Mosby Oppvekstsenter 2. trinn Tema: Det spirer og gror

BESKJEDER:
Velkommen til ny uke!

*Leselekse: Vi fortsetter som forrige uke. Det blir mye å holde kontroll på for den enkelte, men elevene øver på
å ta ansvar for egen læring- og lesing. Så selv om eleven er en rutinert leser, trenger de kanskje å øve på rutiner. Og er
eleven  en lesestarter, trenger man  å oppøve gode rutiner for lesemestring. PS! Hvis noen er usikre på det nye
leseleksesystemet, så kan dere se informasjon på uke 15.
Minner om informasjon i uke 7, der vi sier at dere må ringe kontoret mellom kl. 08.30-13.30! Ellers får vi ikke beskjedene
deres.
*Skrivelekse: periodebegreper Flere mangler eget pennal, fint om dere får ordnet dette!
*Mattelekse: arbeidsark i matematikk

Alle lekser skal leveres innen torsdag denne uka.

*Uteskole:Det blir forandring. Vi går på tur til Høiebekkens utløp på fredag.
Mvh.  Gunhild, Andreas og Marit

Kontaktinfo:Telefon til skolen: 907 09 311 Hjemmeside: minskole.no/mosby Meldinger: MOS2 til 59 44 45 19

E-post til kontaktlærere:
andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no

Foreldrekontakt: Kine Renathe Haugen Anundsen Vara: Kristian Ravnaas

Periode begreper:
bekk

elv

landskap

insekter

sti

ant = maur
bee = bie
caterpillar = larve
centipede =
ladybug = marihøne
snail = snegle

Matematikk Hva skjer på tierplassen når enerplassen fylles opp? Øv på dette hjemme!

Norsk Jeg øver inn gode lesevaner hver dag!

Engelsk Jeg kan de engelske ordene.

http://www.minskole.no/mosby
mailto:andreas.torkildsen@kristiansand.kommune.no
mailto:marit.sorensen.roisland@kristiansand.kommune.no


Sosialt mål Vi hjelper hverandre med å holde orden i klasserommet

Vi øver på” Norge i rødt, hvitt og blått”, som skal filmes og sendes som vårt bidrag til annerledes 17.maifeiring, her er linken: https://youtu.be/aWEy8p8Xtho. Øv

gjerne på hele sangen hjemme.

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaWEy8p8Xtho&data=04%7C01%7CMarit.Sorensen.Roisland%40kristiansand.kommune.no%7C735863bb65dc43637fdc08d8ff607348%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637540137008229737%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kcSngO2pjSbOvwcf1Lce4dR58tdySZbIRJDg%2BlHC%2FH4%3D&reserved=0






Skolens lille tåtelam, Frøya blir veid. Gøy med basketball i skolegården. Vi lærer om biene, de er viktige for oss. Og vi er viktige for dem! La plenen gro og så

blomstereng. Vi gjetter hvor mange klosser vi har fått av Andreas, og øver på å lage tierbunker. Tellestrategier er lurt å lære. Vito plukket opp flaggene Marit

mistet på veien. Vi øver til 17.mai med flagg og sang.I tillegg øver vi praktisk på dobbelt så lang, halvparten av, tre- og firedobbelt så lang. Her må man lete etter

de rette størrelsene før Andreas og Marit godkjenner svarene. Tre venninner koste seg på vei hjem.Andreas fikk tatt bilde av hoggormen vi oppdaget på

Fuglekjærran- i skogen. Det er tydeligvis et bol, så vi holder oss unna det området for en stund. Til sist: Tussilago farfara og Anemone nemorosa! Hvem er hvem?!


