Navn: _________________________
Mandag27.04

Tirsdag28.04

Onsdag29.04

Gym

Klasse:
Torsdag30.4
Inne-/uteakt.
(svøm.timen)

Fredag 01.05
Fri

Fag

Mål

Arbeid

Matte

Vi jobber med tallene
mellom 10-15.
Lese/skrive/forstå

Abakus 2a
Elefantboka
Multi på data

Temaet evakuering under
2.verdenskrig.
Vi repeterer ig- lyden i
ord som forferdelig,
skrekkelig,veldig.
 Jeg kan lese og skrive
ord som skrives med o,
men som sies med en ålyd. (sokk,sopp,tog..)
 Jeg kan 10 ord i
klasserommet.
 Jeg kan på, over og under
på engelsk.
 Jeg vet at vind er luft i

Starter arbeidet med temaet
evakuering under 2.verdenskrig.

Norsk

Ukas ord:
sokker,
Sopper,hopper.

Engelsk

Nat/Samf.

RLE

K/H

bevegelse, at vinden kan gjøre
skade, og har kjennskap til
ulike vindstyrker.
 Temaet evakuering under
2.verdenskrig.

Vi finner ut hva ordet evakuering
betyr?
Zeppelin arbeidsbok s.44 og 46.

Stairs s. 54-59. Vi lærer: rubber,

schoolbag, desk, book, classroom,
chair, pencil, window, door,
pencil-case
Cumulus side s. 48-53
Cumulus arb.bok 20-21

 ISLAM
-Jeg kan fortelle om
åpenbaringen av Koranen.

Vi i verden2 side 72-73 +
oppgaveark.

Vi lager 17.mai pynt til
vinduene våre.

-farger flagg.
-lager vårblomster.

Lekser
Norsk:

I år har vi leselekse fast til torsdager Leseleksa leses hver
dag.

Onsdag:
Matematikk: Gjør avmerket lekse i elefantboka.
Torsdag: NORSK: Leselekse i Zeppelin lesebok side 50. Klarer du å lese side 47
også?

Hvordan har du hatt det på skolen denne uka?

Sett ring rundt!

Info:
Vi på barneskolen planlegger å ha en temakveld om evakueringa! I
den forbindelse, kommer vi til å starte å jobbe med dette temaet i
denne uka. Vi i 2.kl. lurer også på om det er noen som kjenner noen
som opplevde evakueringa av Nord-Troms og Finnmark under
2.verdenskrig og som kunne ha besøkt oss i klassen. Det hadde vært
så spennende med besøk av noen som kunne fortalt oss om temaet.
Ta kontakt med oss om dere har noen som kan bidra med sine
opplevelser (det kan være opplevelser i fra selve evakueringa
eller noe i fra krigsårene….).Brev kommer om temadagen

Har du endret adresse eller telefonnummer må vi få beskjed om
dette snarest.

Det er
leksehjelp hver
tirsdag.
Ha en fin uke 
2.klassekontor:
tlf 77775662
Janne
mob.98043024
Trude
mob. 41540487

FRA SFO:GI BESKJEDER VIA VÅR MOBIL, 90406839.

Hilsen Janne og Trude
Beskjeder fra hjem til skole:

Underskrift: ___________________________________________

