Informasjon fra 2.trinn
Vi ser at det er svært ulikt hvilke digitale hjelpemidler elevene har.
Vi lager derfor en enkel arbeidsplan som kan være lett å
gjennomføre uansett. De som har behov får utdelt oppgaver i
papirform.
Vi skal se nærmere på tilgang til digitale opplegg senere.
Vi tenker også at det er urealistisk at elevene skal sitte i timevis
med skolearbeid hjemme. Noen av dere har sikkert hjemmekontor og
flere barn som skal ivaretas. Vi legger derfor lista lavt, med mulighet
for ekstraoppgaver for de som ønsker.
Leselekse kan være litt utfordrende, da biblioteket er stengt. Vi
legger en bok her, men ser på digitale løsninger.

Vi lærere skal være tilgjengelig for dere i skoletiden. Dersom dere
tar kontakt utenom denne tiden skal vi gjøre vårt beste for å svare.

Vi prøver oss fram denne første uka. Hvis det er for mye/for
vanskelige oppgaver for ditt barn som er det bare å tilpasse.

JanetAusland

ianet.ausiand@tinn.kommune.no tlf.99 23 02 44

Elin Knutsen elin.knutsen@tinn.kommune.no
Gro Pedersen (ons-fre)

tlf.

gro.pedersen@tinn.kommune.no

tel.47 29 92 71

Arbeidsplan uke 12
Mål for arbeidet hjemme denne uka
•

Bedre leseferdighetene gjennom mengdetrening.

•

Repetere og øve på matematikk vi har gjennomgått på skolen.

•

Kunne forstå og benevne 12 engelske klasseromsord.

•

Skrive tekster med riktig bokstavhøyde og skriveretning.

Norsk
Les minst 30 minutter hver dag. Del gjerne opp i flere korte økter.
Skriv minst en setning om det du leste (hver dag). Husk stor bokstav
og punktum. Velg bokstavhøyde selv, men loft-bokstavene må være
høyere enn stuebokstavene, og kjellerbokstavene må være i
kjelleren.
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Eksempel.

Salto
Gjør side 44, 45 og 46, 47 og 48 i arbeidsboka.
(Hvis noen har gjort dem fra før, kan de bla bakover i
boka og finne noen sider de ikke har gjort.)

Matte

gjort
44
45
46
47
48

Vi har samlet noen oppgaver fra høstens temaer.
Oppgaver (vedlegg)
Gjør to oppgaver på hver side som har fargekoder.
side
30
31
49
57
59

gjort

Som bonusoppgave legges ved 2 sider med bondesjakk. Da
kan dere slå noen hjemme om dere vil ©

Engelsk
Vi har akkurat startet på nytt kapittel -The classroom. Alle
har fått med seg arbeidsboka (Stairs) hjem, og det mange
fine oppgaver å jobbe med der.
Vi har mye fokus på muntlighet, så det er veldig bra om dere
øver på å si ordene og setningene på side 79. ©

Side
79
80
81

gjort

ABC-song
https://www.voutube.com/watch?v=BELIZKpilZs

Ekstra oppgaver
https://stairsl-4. cappelenda mm.no/oppgavetre/seksion. html?tid=1933024

Good luck boys and girls! ©

Andre oppgaver.
• Husk å gå ut og ta et skikkelig friminutt hver dag!
Kroppen trenger bevegelse for at hjernen skal
virke ©
• Hjelp til med å lage middag en dag (gjerne flere),
dekk på og rydd av bordet.
Friminutt ute
Hjelpe med
middag

