2. trinn - Uke 16: Hjemmeundervisning

Lære om diftonger: ei, øy, ai, au
Skrive invitasjon
Gjenfortelle for å forstå

Hjemmeundervisning: Skoledagen er delt opp i: 1.økt, 2.økt, fysisk aktivitet og 3.økt.
Mandag
1.økt

2.PÅSKEDAG

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Gjør dagens oppgaver
på LESEKLODEN:
https://www.lesekloden
.no/idag/

Gjør dagens oppgaver på
LESEKLODEN:
https://www.lesekloden.
no/idag/

Gjør dagens oppgaver på
LESEKLODEN:
https://www.lesekloden.
no/idag/

Gjør dagens oppgaver på
LESEKLODEN:
https://www.lesekloden.no
/idag/

Norsk:
1.Les sammen med en
voksen Kaleido lesebok
s.46-51. Svar på
spørsmålene på hver
side.

Norsk:
1.Les sammen med en
voksen Kaleido lesebok
s.52-58. Svar på
spørsmålene på hver side.

Norsk:
1.Les sammen med en
voksen Kaleido lesebok
s.62-65

Norsk:
1.Skriv det du ser på bildet
på s.39 i Kaleido
arbeidsbok.Fyll ut alle
linjene.

2.Gjør sammen med en
voksen Kaleido
arbeidsbok s.32-35. På
s.35 skal du skrive en
invitasjon til en venn.

Engelsk:
1.- Se denne:
https://www.youtube.c
om/watch?v=41cJ0mq
Wses
2. -Jobb med denne:
https://www.lokus.no/o

2.Gjør sammen med en
voksen Kaleido
arbeidsbok s.36-38

Musikk:
Øv på sangen “Være den
du er”:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=jw3g6YXV1Pw&feature=y
outu.be

2. Gjør sammen med en
voksen Kaleido
arbeidsbok s.42-43.

Kunst og håndverk:
Lær å brette papirfly, og
ta tiden på hvor lenge det
svever. Hvem i familien
får sitt fly til å sveve
lengst?
https://www.xn--forskerfrt8a.no/forsok/vis.html?tid=216
8554

2.Skriv en kort fredagsmail
til Line:
1.Fortell hva du har jobbet
med denne uken.
2.Skriv to setninger med
min minst en diftong i hver
setning.
3.Legg gjerne ved noen
bilder fra uken

Engelsk:
1.Gjør oppgavene:
https://skole.salaby.no/12/engelsk/my-school/learn-thenames/classroom

pen/questelevnettsted1
2/In-the-classroom
Velg oppgaven «Pairs».
Fysisk
aktivitet

Bevegelseseventyr:
Se eventyret om
“Pannekaka”, og gjør de
fysiske bevegelsene:
https://livegymskole.no/treni
ngstime/20807/pannekaka_b
evegelseseventyr_med_tom_
stian

2. https://skole.salaby.no/12/engelsk/my-school/learn-thenames/pencilcase

Dans og syng til sangen
«Vi står sammen»:
https://vimeo.com/262986000

Hjelp til med husarbeid.
For eksempel: ta ut av
oppvaskmaskinen/ dekke
på bordet/ brette klær/
gå ut med søpla.

Dans til «Just dance» på
Youtube i ca. 15 minutter.
Få gjerne med noen i
familien.

Knyte skolisser!

Knyte skolisser!

Knyte skolisser!

Knyte skolisser!
2.økt

Matematikk:
Øv på å telle med 2, 3,
og 5 av gangen.

Matematikk:
1.Gjør s. 24 - 25 i Multi.
2.Gjør Multi Smart Øving i
12 minutter.

Matematikk:

Matematikk:

1.Gjør s. 26-27 i Multi.
2.Multi Smart Øving i 12
minutter.

1.Gjør s.29 -30 i Multi.
2.Gjør Multi Smart Øving i
12 minutter.

Valgfritt:
Jobb med
regnestrategier: Tell fra
det største tallet, Likning
og Tiervenner i ca. 20 min
her:

Valgfritt:
om du har mulighet til å
spille med noen hjemme er
det et morsomt spill på
side 28 i Multi.

Bruk disse sangene:
https://www.youtube.com/watc
h?v=NOfYpqVqsHs (2-gangen)
https://www.youtube.com/watc
h?v=YxWXaKUSjck (3-gangen)
https://www.youtube.com/watch?v
=6mN284viWEY (5-gangen)

http://regnemester.cdu.no/ind
ex.html

3.økt
Lesestund i
15
minutter.

https://skolen.cdu.no/
Gå til: 2.trinn-norskbibliotek.
Her finner du noe du
har lyst til å lese!

https://skolen.cdu.no/
Gå til: 2.trinn-norskbibliotek.
Her finner du noe du har
lyst til å lese!

https://skolen.cdu.no/
Gå ti:l 2.trinn-norskbibliotek.
Her finner du noe du har
lyst til å lese!

https://skolen.cdu.no/
Gå til: 2.trinn-norskbibliotek.
Her finner du noe du har
lyst til å lese!

Tips til
andre
aktiviteter:

















Få ut litt energi med dette treningstilbudet: https://livegymskole.no/ eller http://www.aktivogglad.no/ (Brukernavn: aktiv. Passord: aktiv)
Bake: les oppskrifter, lær måling.
Skriv et brev til en du er glad i!
«Øisteins blyant» på NRK Super/Youtube.
Jobb i hobbybøker, perle, pusle puslespill, plastelina, fingerstrikke, lære å strikke med pinner.
Spill brettspill eller lek butikk med noen i familien.
Finn et eksperiment du kan gjøre hjemme her: https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/.
Klarer du dette? (Utstyr: plastkopp)
: https://www.youtube.com/watch?v=Y5kYLOb6i5I
Les bøker eller lytt til lydbøker i biblioteket: Salaby: https://skole.salaby.no/1-2/norsk Skolen:https://skolen.cdu.no/
Fine øvelser med blant annet høyfrekvente ord: http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/
Relemo: https://relemo.conexus.no/login/index.php
Aftenposten jr.: https://www.aftenposten.no/kampanje/aftenpostenjunior/
I Brettboka er det også mange bøker: https://brettboka.no/about
Colours and numbers: https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12/Colours-and-numbers
My new clothes and Time to go: https://www.lokus.nhttps://www.lokus.no/open/questelevnettsted12/Colours-andnumberso/open/questelevnettsted12
 Matematikk på Salaby: https://skole.salaby.no/1-2/matematikk

Informasjon:
Hei alle sammen!
Håper dere har hatt fine feriedager!
Vi har skrevet et infobrev for uke 16 til foresatte som ligger under «nytt fra trinnet» på vår hjemmeside og i Skooler. Det er VIKTIG at alle foresatte leser dette. Det står
blant annet hvordan vi organiserer utviklingssamtalene i uke 18 og uke 19.
I uke 16 og uke 17 ser arbeidsplanen for hjemmeundervisning annerledes ut enn de tidligere arbeidsplaner. Elevene skal blant annet jobbe i Kaleiodo arbeidsbok 2B,
Kaleido lesebok 2B og Multi 2B. Disse bøkene MÅ hentes tirsdag 14.april mellom kl.07.15-14.30. Bøkene ligger i navnede poser i kasser utenfor SFO-inngangen.
Lykke til med hjemmeskolen denne uken!
Telefonnumre barn kan ringe hvis de trenger å prate med noen (andre enn kontaktlærer – vi kan også ringes):
Marit (helsesykepleier): 957 78 036
Alarmtelefonen for barn og unge: 116111, nettsiden finner dere her: https://www.116111.no/
Husk at all sykdom må meldes til kontaktlærer.
Kontaktlærerne er tilgjengelige på telefon/mail/skolesms.

Skolens hjemmeside:
https://www.faerder.kommune.no/herstad-skole
SkoleSMS:
Send [trinn] [tekst] til 59444203

Eks:

2Per er syk i dag. Hilsen Kari.

Kontaktlærer Lene Vestheim:
e-post: lene.sverresdatter.vestheim@faerder.kommune.no
Tlf.: 99334316
Kontaktlærer Vebjørn Mørken:
(E-post kommer senere)
Tlf.: 97725319
Kontaktlærer Line Høvik Zondag:
e-post: line.hovik.zondag@faerder.kommune.no
Tlf.: 95995453

Vennlig hilsen Lene, Vebjørn og Line

