
2.trinn
Uke 22

Kontaktlærere:
ann-marit.lund@kristiansand.kommune.no
elisabeth.sorsdal@kristiansand.kommune.no
Foreldrekontakter:
Astrid Lund Gilje
astrid.marie.lund@gmail.com
Cato Olastuen
cato.olastuen@kristiansand.kommune.no
Kontoret: 380 04170 Trinntelefon: 90998149

Læringsmål:

Norsk: Jeg kan skrive ord vi ofte bruker, riktig i tekstene jeg skriver (jeg, det, de, er, også, og, meg osv).
Matematikk: Jeg kan påvise symmetrilinjer i figurer.
Engelsk: Jeg repeterer og lærer nye ord om kroppen.
KRLE: Jeg vet at islam er en av de fem verdensreligionene.
Naturfag: Jeg vet hvorfor sebraen har striper.
Sosialt mål: Vi gjør noe som gleder andre.

Timeplan:
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30

Uteskole
Matte Kor Matte Matte
Skrivetime /
Gym

Matte
stasjoner

KRLE /
Bibliotek

KRLE / K & H

10.45-11.45 Spise og
storefri

Spise og
storefri

Spise og
storefri

Spise og
storefri

Norsk
stasjoner

Lek Norsk
stasjoner

Norsk
stasjoner

Slutt 13.30 Slutt 13.15 Slutt 12.30 Slutt 13.15 Slutt 13.15

Informasjon
Mattemaraton er inne i sine siste dager. Tirsdag er siste dag. Det har vært en fantastisk flott
innsats av alle. BRAVO!
Det blir uteskole til mandag. Vi skal se etter insekter og småkryp. Ta med mat og drikke. Dersom
noen har insektsglass eller forstørrelsesglass de vil ha med, er det fint.
Solholmenløpet gjennomføres onsdag 1.juni. Klassen med størst oppmøte vinner årets pokal.
Arrangementet er gratis. Egen invitasjon er sendt ut.
Mandag 6.juni er fri, da er det andre pinsedag.
Sommeravslutningen blir onsdag 15.juni i Ravnedalen. 1.-3. trinn bidrar med sang og
underholdning fra scenen. Sett av datoen allerede nå, invitasjon kommer etterhvert.

Lekse:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:
Zeppelin lesebok side
62-65.
Matte: Jobb minst 10
min på Kikora.

Leselekse:
Liten bok

Gjør noe som gleder de
hjemme.

Leselekse:
Liten bok

Engelsk:
Quest side 35.

Leselekse
Liten bok

Aski Raski: Skriv, Enkle
stavelser, Høyfrekvente
ord, 100 mest vanlige ord
(jobb i ca. 10 minutter).

Hilsen Elisabeth og Ann-Marit
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