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Turdag på tirsdag. Husk å kle deg etter været. Det blir bål på turen.

Ta gjerne med noe grillmat, og noe godt å drikke. Husk å ta med deg

en vedkubbe om du har dette hjemme.

Vi har en elev på andre trinn som har en alvorlig allergi for nøtter.

Dette vil si at eleven kan reagere ved spor av nøtter i luften, og vi

ønsker at nøtter/nøttebarer ikke blir sendt med på skolen. Eleven er

spesielt følsom for valnøtter, peanøtter og cashewnøtter.

Dette holder vi på med på skolen denne uka:

Norsk: Samtale, tegne og skrive om vennskap.

Bruk av stor bokstav og punktum.

Matematikk: Addisjon med tallene opp til 40.

Engelsk: My family and home

Ukas faglige mål:

Norsk: Jeg kan samtale, tegne og skrive

om vennskap. Jeg vet når jeg skal bruke

stor bokstav og punktum.

Matte: Jeg kan tiervennene (to tall som blir

10 til sammen). Jeg kan bruke tiervennene

og regne addisjon med tieroverganger, (eks

8 + 4 =  8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12)

Ukas sosiale mål: Jeg snakker alltid fint til

de andre elevene på skolen.

TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG

NORSK:

Les zeppelin side 49. Les teksten

høyt sammen med en voksen 3

ganger.

NORSK:

Les zeppelin side 50. Les

teksten høyt sammen med en

voksen 3 ganger.

NORSK:

Les zeppelin side 50. Les teksten høyt sammen

med en voksen 3 ganger.

NORSK: Skriv tre setninger om hva du kan gjøre

for å være en god venn. Skriv hele setninger i

norskboka di som ligger i mappa. Husk stor

bokstav og punktum.

NORSK:

Les zeppelin side 51. Les teksten høyt

sammen med en voksen 3 ganger.

MATTE: Gjør begge sidene på mattearket

som ligger i mappa di. Tenk på tiervennene,

de kan hjelpe deg!
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