UKE 37

2. t 2. trinn uke 37

Informasjon:

Ukas mål:

By-vandringen i forrige uke ble en
veldig fin opplevelse. Elevene ble
kjent med sin egen by på en god
måte. De har fått med seg et kart
over byen og ruten vi gikk er merket
inn.

Sosialt mål: Jeg rekker opp handa når jeg ønsker å
si noe i timen. Jeg lytter når andre snakker.

Wencke jobber i 50%, og deler
stilling med Mona som også jobber
50%.
Vi jobber denne uka med eventyret
“Gullhår og de tre bjørnene.” Både
på norsk og engelsk.
Vi vil etter hvert bruke teams som
informasjonskanal. Det er den
plattformen vi gjennomførte vårens
foreldremøter på. Vi har delt ut
brukernavn og passord til elevene.
Gå inn på office365.no og bruke
brukernavnet + v-man365.no for å
logge på. Passordet er personlig, og
det står på det utdelte arket.

Engelsk: Jeg forstår eventyret om Goldilocs and the
three bears og kan si noen ord fra eventyret.
Norsk: Jeg kan gjenfortelle” Gullhår og de tre
bjørnene.” Jeg kan bruke lek og drama som et
uttrykk for tekst opplevelsen.
Matematikk: Jeg vet at tallene fra 10 til 20 kan deles
inn i tiere og enere.

NB! Viktig beskjed fra rektor
nederst i dokumentet.

Lekse:
Til tirsdag

Norsk: Les Gullhår og de tre bjørnene. Ark i hefte. Les med en voksen –
Målet er at elevene lærer eventyret og kan gjenfortelle det med egne
ord.
Ukelekse: Skriv så pent du kan på ark i grønn perm.

Til onsdag

Norsk: Les Gullhår og de tre bjørnene. Ark i hefte. Les med en voksen –
Målet er at elevene lærer eventyret og kan gjenfortelle det med egne
ord.
Ukelekse: Skriv så pent du kan på ark i grønn perm.
Matematikk: Multi 2A side 20

Til torsdag

Norsk: Les Gullhår og de tre bjørnene. Ark i hefte. Les med en voksen –
Målet er at elevene lærer eventyret og kan gjenfortelle det med egne
ord.
Ukelekse: Skriv så pent du kan på ark i grønn perm.
Matematikk: Multi nettoppgaver, viktig å ikke gå til neste nivå før du har
kontroll der du er. Jobb minimum 10 minutter.
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/2a/1/h/1

Til fredag

Norsk: Les Gullhår og de tre bjørnene. Ark i hefte. Les med en voksen –
Målet er at elevene lærer eventyret og kan gjenfortelle det med ord.
Ukelekse: Skriv så pent du kan på ark i grønn perm.
Engelsk: Si ukas ord tre ganger for en voksen hjemme.

Ukas ord og begreper:
Norsk

eventyr - gjenfortelle

Engelsk

porridge = grøt, bear = bjørn, chair = stol, bed = seng
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Hilsen Team 2

Telefonen til vårt teamrom er: 40905631
Send sms til: 59444202 «2 Per er syk i dag hilsen Kari

Oserød, 3.september 2020

Til foresatte
Skoledagene går sin gang og elever og ansatte er gode på smittevernsreglene. Det ser ut til å bli
gult nivå videre utover høsten. Elevene er pr. i dag noe redusert tid på skole. Vi skal gi elevene et
fullverdig tilbud, og vil derfor fra neste uke (37) øke timeantallet for undervisning slik at elevene
får det de har krav på. Det betyr at trinnene er tilbake til den ordinære timeplanen. 5.-7.trinn får
også en noe forskjøvet dag. Alle elevene kan ikke begynne til samme tid, da det kan bli trengsel og
utfordringer med egne områder for kohortene. Trinnene legger ut sine timeplaner og tider på
hjemmesiden. Vi håper på forståelse for disse tilpasningene for å imøtekomme
smittevernskravene på gult nivå.
Vennlig hilsen
Kari Skaalvik
rektor

