
2.trinn uke 24
14.-18.juni

Kontaktlærer: karianne.pedersen@kristiansand.kommune.no

Kontaktlærer: karianne.s.velken@kristiansand.kommune.no

Klassekontakter: ingfrid_k@hotmail.com (mor til Embla)

Klassekontakter: ingvill.tjernoe@gmail.com (mor til Jade)

Ring kontoret: 38004170

Sosialt mål:

Jeg skryter av klassekameratene mine, og sier hyggelige ting til dem.

Læringsmål:

Norsk: Jeg kan skrive en tekst med selvvalgt tema. Jeg husker stor bokstav i begynnelsen av

en setning, mellomrom mellom ordene og punktum i slutten av setningen.

Matte: Jeg kjenner igjen, og kan si noe om egenskapene til kule prisme, sylinder, pyramide og

kjegle.

Engelsk: Jeg kan lese de nye engelske ordene og oversetter de til norsk. Se “engelske ord og

uttrykk” nederst på arket.

NSM: Jeg kan navnet på, og kjenner igjen minst fire av disse kjente ville sommerblomstene:

prestekrage,  nattogdag, forglemmegei, fuglevikke, engsoleie (smørblomst) og kløver.

Timeplan:

Start Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30 Uteskole

Husk klær etter

vær.

Rikelig med mat

og drikke.

Uteskole

Matematisk

natursti i

Ravnedalen

Norsk Matematikk

Spill

Musikk

09.25 Stasjoner Stasjoner Skrivetime

10.10

10.55 Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri

11.45 Utelek Matematikk K og H

12.30 Naturfag

Slutt 12.30

Lek Utegym

Slutt 13.30 Slutt 13.15 Slutt 13.15 Slutt 13.15

● Mandag og tirsdag er det førskoledager, og vårt klasserom er derfor opptatt. Vi flytter begge

skoledagene ut. Husk drikkeflaske og nok mat. Det blir mye aktivitet.

● Nå har SOMMERLES-kampanjen startet, og vi vet at noen allerede har meldt seg på, og er godt

i gang med lesinga. Snart er det sommerferie, men lesinga kan aldri ta ferie:)

Les mer om kampanjen her: Sommerles: Hjem
● Vi holder på med tredimensjonale figurer. Gå gjerne på jakt etter figurene  hjemme og i

nærmiljøet (se fokusord).

● I sekken vil det fremover ligge bøker, tegninger og diverse. Husk å ta det ut!

● NB! Zeppelin lesebok og alle biblioteksbøker leveres fredag 18.juni.

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag

Leselekse:

Zeppelin s 112-113.

Bruk BO.  Øv på

ordene på gul linje.

Oppgave 1-4 muntlig.

Leselekse:

Zeppelin s 114-115. Bruk

BO. Øv på ordene på blå

linje.

Leselekse:

Zeppelin s 110-111.

Når du målene?

Leselekse:

Zeppelin s 104-105 Bruk BO

Øv på ordene på oransje

linje.

Oppgave 1-4 muntlig.

Engelske ord og uttrykk:
bee (bie) hold (holde) feed (fôre ; gi mat) flower (blomst.) bird (fugl) duck (and) rabbit

(kanin), squirrel (ekorn) lamb (lam) goat (geit) guinea pig (marsvin) butterfly (sommerfugl)
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Fokusord

kule Den kan trilles. Den er helt lik
samme hvordan vi snur den. Baller
og klinkekuler har kuleform.

sylinder Den kan rulles. Den kan lages ved å
rulle sammen et ark. Den er
sirkelformet i endeflatene.
Sylindere kan settes oppå
hverandre siden endene er flate.

prisme Den kan brukes som terning hvis
alle sideflatene er like store (kube).
Kan stables helt inntil hverandre.
Kan settes oppå hverandre, siden
prismene består av bare firkantede
sider (rektangler og kvadrater).

pyramide Sidene består av tre- og firkanter.

kjegle .En kjegle er en figur som består av
en sirkel som går opp i en spiss.


