Mosterøy skole
Der kunnskap og trivsel gror
Uke

4

Plan for 2a og 2b

 

Fag

Emne

Ukens mål

Norsk

Salto: Tida går

- Elevene skal utvikle ny kunnskap og nye
begreper knyttet til tid.
- Elevene skal kunne stille spørsmål til andres
meninger.
- Elevene skal kunne si hva som kjennetegner
en kalender
- Elevene skal kunne skrive Bb riktig inn i
bokstavhuset.

Skriving: Kalender

Finskrift: Bb
Matte

Multi 2a kap.:
- Klokka: Hel time

-Elevene skal lære hva visere er, navnet på
dem og hel time på klokka.

-Ukedagene og
begreper knyttet til
dagene

- Elevene skal lære navn på ukedagene i riktig
rekkefølge, lære i går, i dag, i forgårs, i
morgen, i overmorgen

Engelsk

In the kitchen

-Elevene skal kunne ord og navn på ting i et
kjøkken.

Naturfag/samfunn

Samf: Fjord og fjell

- Elevene skal lære navnet på noen
landskapsformer i Norge.
- Elevene skal lære om hvorfor det er viktig å
kildesortere.

Naturfag: Ombruk
KRLE

Kristendommen

- Elevene skal lære fortellinger fra det gamle
testamentet

Musikk

Sanger til
fellessamling

Mattenøtt

Kunst og håndverk

Tegning: Male
bakgrunnen på bildet
vårt, bruke fargene
rød, gul og blå.

Kroppsøving

Gym

Ole har 14 kr. Lise har dobbelt så
mange penger.

Hvor mange penger har Lise?

Lekseplan
Til tirsdag

Til onsdag

Til torsdag

til fredag

Leselekse: Les s. 6 i
Salto 2B. Les
stjerneteksten +
måneteksten 3
ganger høyt for en
voksen eller s.7.

Leselekse: Les s. 6 i
Salto 2B. Les
stjerneteksten +
måneteksten 3
ganger høyt for en
voksen eller s.7.

Leselekse:Les s. 6 i
Salto 2B. Les
stjerneteksten +
måneteksten 3
ganger høyt for en
voksen eller s.7.

Leselekse: Les om
haren på ark i grønn
perm. Les 3 ganger
høyt for en voksen.

Mattelekse: Gjør
ark i grønn perm.

Skrivelekse: Gjør
ark i grønn perm.

Mattelekse: Gjør s.
51 i Multi Øvebok.

Skrivelekse: Skriv
hvert diktatord 3
ganger eller lag en
setning med hvert av
ukas diktatord. Skriv i
boka di.

Husk gymtøy og
innesko.

Husk mattenøtt!
Husk å legge bokbind
på ny lesebok.
Husk klær til
uteskole.

Les og øv på ukas
diktatord.

Engelsklekse: Les
setningene under.
Øv på å si dem høyt
for en voksen.

Husk biblioteksboka

Ukas diktatord: et - blir - går - tid - klokke
Engelsk-lekse: - My cap is red. - My shoes are black. - My jumper is green.
- My trousers are yellow.

Informasjon
-

-

Minner om at alle elevene må ha pennal med spisset gråblyant, viskelær og
fargeblyanter hver dag.
Tid: Vi skal nå starte med emnet tid både i norsk og i matte. I matte er
det klokka. Vi skal lære hel time på analog og digital klokke. Kjekt om dere
har fokus på klokka hjemme.
Husk å sende med skiftetøy og utetøy til skolen. Det går mye skift.
Premien for juletegningen er er gavekort på 1000,- kr. Det er gyldig ett
år, heldigvis. Vi har lyst å gjøre noe spesielt for den gaven.

Ha en herlig uke!

Hilsen lærerne på 2. trinn
2A - Lene Randeberg Gundersen
e-post: l ene.randeberg.gundersen@stavanger.kommune.no
2B - Laila Skibenes
e-post: l aila.synnove.skibenes@stavanger.kommune..no

