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Denne uken skal vi i gang med et spennende prosjekt. I de neste fem

ukene skal vi ha et tverrfaglig prosjekt om jorda vår. Vi på 2. trinn skal

ha fokus på de ulike verdensdelene.

Fordeling av leksene: Det er viktig å øve på lesing hver dag!

Skriveleksa kan gjøres den dagen det passer best, den må være

ferdig til fredag. Det er lurt å ikke gjøre matteleksa for tidlig i uka. Vi

jobber med temaet, forklarer og øver på skolen i løpet av uka.

Husk innesko!

Husk skiftetøy, særlig sokker og bukser.

Turdag på tirsdag. Husk å kle deg etter været. DET BLIR IKKE BÅL.

Ta gjerne med noe godt å drikke.

Dette holder vi på med på skolen denne uka:

Norsk: Finne informasjon på internett og skrive

om et land.

Matematikk: Regning til 100

- regnestrategier for pluss

Engelsk: Fun in the park.

Ukas faglige mål:

Norsk: Jeg kan søke etter informasjon på

internett, eks. finne ut hva hovedstaden i

Belgia heter.

Matte: Jeg kan addere to sifrede tall ved å

legge til tierne først og enerne til slutt.

Ukas sosiale mål: Jeg er vennlig ,

omsorgsfull og inkluderende!

Vi lærer om Europa
denne uka!

TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG

Påskeferie til og med mandag!

NORSK:

Les teksten om Europa høyt

sammen med en voksen

ganger.

NORSK:

Les teksten om Europa høyt sammen med en

voksen  ganger.

MATTE: Gjør på matte-arket som ligger i

leksemappa di. Legg til tierne først og enerne til

slutt!

NORSK:

Les teksten om Europa høyt sammen med

en voksen  ganger.

NORSK: Tenk deg at du skal på ferie i

Europa. Hvor vil du reise? Skriv om det på

arket i leksemappa.
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