Hembrev 2a september

Till alla elever och föräldrar
Så är vi igång och sommarlovet känns redan lite
avlägset. Vi har glada och motiverade elever i
klassrummet och det är roligt att vara i skolan igen.
Några känner av att vi har ”växlat upp” och så är det
ju  Tvåan är inte ettan!
Svenska
Vi backar tillbaka lite och repeterar på samma nivå som vi slutade i juni. Vi arbetar med
läsförståelse, meningsbyggnad och ordkunskap samt språklära. Ny läxa är Veckans ord,
där du som vuxen kanske behöver hjälpa ditt barn vid läxläsningen. Bra om en vuxen
läser orden och eleven får möjlighet att skriva dem flera gånger. Vi har en ny
bibliotekarie, Gun, och varannan vecka får eleverna möjlighet att låna en bok hem och en
bok till sin låda i skolan.
Konkreta mål för eleven att nå:






Påminna sig själv om bokstävernas korrekta skrivande
Påminna sig själv om att efter punkt är det stor bokstav när vi skriver flera
meningar efter varandra.
Utveckla förmågan att kunna läsa tyst med lugn och behållning
Utveckla förmågan att inte blanda stora och små bokstäver i egen text
Utveckla förmågan att stava veckans tio ord rätt

Matematik
Repetition är all inlärnings moder! Vi har börjat med addition och subtraktion samt
positionssystemet. Vi räknar och ritar och målar tal. Vi tittar på film och laborerar med
konkret material, allt för att tydliggöra matematikens magi.
Konkreta mål för eleven att nå:



Utveckla förmågan att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100
Utveckla förmågan att använda hundrarutan eller hundrahuset som ett verktyg
vid beräkning av högre tal.

SO/NO
Inom ämnesområdet so/no har vi startat upp ett tema om årstiderna och året. Temat är
årsövergripande och vi gör egna årstidsböcker. Sommarboken har vi startat upp, och alla
var väldigt kreativa och tyckte det var roligt att göra framsida till sin egen bok.

Konkreta mål för eleven att nå:





Utveckla förmågan att berätta några fakta om hur djuren har det på sommaren
Utveckla förmågan att berätta några viktiga fakta om vad bonden gör på
sommaren
Känna igen de fyra sädesslagen vete, korn, havre och råg samt vad de kan
användas till
Kunna årets månader i ordning samt kunna stava dem.

Engelska
I engelska har vi i tvåan en lärobok. Den täcker en hel del av tvåans kurs i engelska:
både ordkunskap – glosor, och texter samt dialoger.
Konkreta mål för eleven att nå:




Utveckla förmågan att skriva engelska ord och träna sig i att minnas dem och vad
de betyder
Utveckla förmågan att härma och säga efter
Prova på att lära sig en kort dialog och framföra den tillsammans med en kompis.

Kalendarium:
Vecka 36

Vecka 37

Måndag:

Måndag:

Tisdag: idrott

Tisdag: idrott

Onsdag: idrott

Onsdag: idrott

Torsdag: veckans ord

Torsdag: veckans ord

Fredag: bibliotek planeter, ma-läxa

Fredag: bibliotek stjärnor, ma-läxa

Vecka 38

Vecka 39

Måndag:

Måndag:

Tisdag: idrott

Tisdag: idrott

Onsdag: idrott

Onsdag: idrott

Torsdag: veckans ord

Torsdag: veckans ord

Fredag: bibliotek planeter, ma-läxa

Fredag: bibliotek stjärnor, ma-läxa

*Nämner redan nu studiedagen den 5 oktober, då även fritids är stängt.

Väl mött!
Viktoria, Gunilla, Maria och Annika

