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2. trinn Uke 22 
25.05- 29.05  2020 

SOSIALT MÅL 
Jeg sitter på plassen min og 
leser når det er lesekvarten. 

 INFORMASJON 
Vi starter nå opp med regning med tosifret tall med tierovergang. En strategi er å regne tiere og 
enere for seg, for eksempel: 56+28= 70+14=84. Fint om dere jobber litt ekstra med dette hjemme. 
Leksene på multi nettoppgaver er både med og uten tierovergang, se hvordan de tenker her. 
Vi øver og på å gå veien om 10 når de jobber med pluss. Se her: Fyll opp tieren 
 

● De som skal både på skole og SFO må ha med mat til to måltider. 
● De som må ha med mobil på skolen, skal ha den liggende avslått i sekken hele dagen, dette 

gjelder både i skole og  SFO tida. Ta kontakt med oss eller SFO hvis det er noen beskjeder som 
skal gis. 

● Er det noe dere lurer på i forbindelse med  årets sommerles, se her: https://altom.sommerles.no/ 

Vi ønsker alle en god uke :) Aina, Marianne og Kristin 

 
TID MANDAG 

25.05 
TIRSDAG 

26.05 
ONSDAG 

27.05 
TORSDAG 

28.05 
FREDAG 

29.05 
Start 
08.30  
 
Økt 1 
 
 
 
Spiser kl.10.30  
i klasserommet. 

    Lesekvarten 
Sigrid 8år 

Morgensamling 
 

Zeppelin lesebok 
side 

108,109,110,111 
Ekstra side 

106,107 
 

Lesekvarten 
Morgensamling 

 
Matte 

Multi 2b 
 side 88,89,90,91 

 
 

  

Lesekvarten 
Tobias 8 år 

Morgensamling 
Norsk  

Ord med stum h 
https://www.lokus
.no/licensed/nye_
zeppelin2_elev/S
praakleker/Lureor
d 

Lesekvarten 
Morgensamling. 

 
Kunst og 
håndverk/ 

Matte  
 

 
 

Lesekvarten 
Morgensamling 

 
Engelsk/ 

 
Norsk 

Stum h, bingo 
 

Friminutt 
Kl. 11.-12.00 

    . 

 
 
 

Utegym  

 
 

Gjennomgå 
engelsklekse. 

Uteskole. 
Vi går tur, husk 

gode sko. 
 

 

 Kunst og 
håndverk 

/ 
Matte 

 
 

 
      Samf.fag/ 

Min 
kommune/min by 

Gamle 
Kristiansand 

www.hvideseil.no 
. 

Høre leseleksa 
Oppsummere 

uka 
Økt 2 
12-13.10      God helg:) 

 
Husk fri mandag 
01.06. 

  
 

http://www.minskole.no/karuss
mailto:marianne.monan@kristiansand.kommune.no
mailto:kristin.hoiesen@kristiansand.kommune.no
https://www.matematikk.org/artikkel.html?tid=198630
https://altom.sommerles.no/
https://www.lokus.no/licensed/nye_zeppelin2_elev/Spraakleker/Lureord
https://www.lokus.no/licensed/nye_zeppelin2_elev/Spraakleker/Lureord
https://www.lokus.no/licensed/nye_zeppelin2_elev/Spraakleker/Lureord
https://www.lokus.no/licensed/nye_zeppelin2_elev/Spraakleker/Lureord
https://www.lokus.no/licensed/nye_zeppelin2_elev/Spraakleker/Lureord
http://www.hvideseil.no/
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Fag Mål  Jobber med 
Norsk 

 

Jeg vet hvilke måneder 
som hører til  i de ulike 
årstidene. 
Jeg kan lese og skrive 
ord med stum h: hjerte, 
hjelp, hjul, 

 Zeppelin lesebok 2b  side 108,109,110,111 
Ekstra side 106,107 
Sanger:https://www.hvideseil.no/ 
Zeppelin tavleressurs, språkleker 
Oppgaveark  
Ipad/lokus 

Matte 

 

Jeg kan gå veien om 
10 når jeg gjør pluss. 
Jeg er sikker på 
dobling og halvering. 

 Oppgaveark med tiere, enere, dobling og halvering 
Multi smart øving 
Multi nettoppgaver 
Dagens tall- mellom 20  og 100 
Salaby matte, pluss. 

Engelsk 

 

Jeg kan si: 
Where are you going? 
I am going to… 
Are you going on a 
plane?... 
 

 Quest tavleressurs Time to go 
Quest arbeidsbok page  58,59,60,61 
Sanger. 
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12 

Begreper 

 

 
Jeg kan forklare ukas 
ord og begreper. 

 Ukas ord og begreper: kommune, by, Kristiansand, 
tettsted, Vågsbygd, Kvadraturen, Pinse 

 
 
  
 Hjemmeoppgaver 

PENNALET SKAL INNEHOLDE VISKELÆR, BLYANTER OG 
FARGER ,FERDIG SPISSET TIL SKOLEDAGEN. 

Norsk Matte Engelsk 

Les side 108,109, 110,111. 
i Zeppelin lesebok 2b. 
Les minst en gang hver dag, 
gjerne høyt for noen hjemme. 
 
Svar på oppgave 1, 2 og 3 på 
side 109. 
 
Ekstra: 
Zeppelin side 106 og 107. 
Lytte til sangene, og les/syng 
teksten: 
Hør musikken 
 
 

Logg inn på salaby,no og gjør 
minst to matematikk 
tekstoppgaver hver dag : 
Nivå 2 
 

 

Logg inn på lokus.no og jobb 
med sentences: 
Time to go / 
Questelevnettsted12 
 
Øve på setningene: 
Where are you going? I am 
going to…… 
Are you going on a 
plane/car/boat/bus/bike/train? 
I am going by plane/car….. 

https://www.hvideseil.no/
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12
https://www.hvideseil.no/musikk
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/tekstoppgaver/niva-2
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12/Time-to-go
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12/Time-to-go


 


