ÅRSHJUL 2017/2018 – 2. TRINN

2017/2018
August
September

Oktober/November
Høstferie (uke 40)

November

Desember

Læringsmål:

Tema:

Våre lærings-støttende aktiviteter er basert på skolens læringsmål.
Se under for en oversikt over målene i de ulike månedene.
Uke 31-35: Sosialisering
- Aktiviteter med fokus på sosialisering og bli-kjent-leker.

På AKS har vi hobbyaktiviteter med fokus på de ulike
temaene som står under.
Sommerklubb
Bli kjent
Sommer
Høst
Halloween

Uke 36-37: Matematikk
- Dele opp tosifrede tall i tiere og enere
- Automatisere alle kombinasjoner med tall under 20 i
addisjon.
Uke 38-39: Norsk
- Lese enkel tekst og fortelle hva den handler om.
- Skrive setninger med stor forbokstav, mellomrom og
punktum.
- Ukas bokstaver.
Uke 41-42: Matematikk
- Automatisere alle kombinasjoner med tall under 20 i
subtraksjon.
- Samle, sortere og telle opp objekter i passende kategorier
som farge, form eller størrelse.
- Begreper: liten/stor, kort/lang.
Uke 43-44: Norsk
- Gi uttrykk for følelser.
- Uttale jeg, meg, deg, seg.
- Ukas bokstaver.
Uke 45-46: Matematikk
- Illustrere og lese søylediagram.
- Begreper: kortere/lengre enn, kortest/lengst.
Uke 47-48: Norsk
- Diftonger
- Stor forbokstav, mellomrom og punktum.
- Ukas bokstaver:
Uke 49-50: Matematikk

Høst
Halloween

Høst
Jul

Vinter

Juleferie (uke 51-1)

Januar

Februar/Mars
Vinterferie (uke 8)

Mars/April
Påskeferie (uke 13)

April/Mai

-

Telle forlengs og baklengs fra 0-100.
Telle med ti om gangen opptil 100.
Begreper: Større/mindre enn, mest/minst, flere/færre

Uke 49-50: Norsk
- Lese enkle tekster og fortelle hva den handler om.
- Stor forbokstav, mellomrom og punktum.
- Ukas bokstaver.
Uke 2-3: Matematikk
- Jeg kan si rekkefølgen på måneder gjennom året og
gruppere årstider.
- Lese av hele, halve og kvarte timer.
- Vite om døgnet og antall timer i døgnet.
Uke 4-5: Norsk
- Vokaler og konsonanter.
- Gi uttrykk for følelser.
- Diftonger.
- Uka bokstaver.
Uke 6-7: Matematikk (Repetisjon)
- Telle forlengs og baklengs fra 0-100.
- Telle med ti om gangen opptil 100.
- Statistikk: sortere og søylediagram
- Begreper: repetisjon.
Uke 9-10: Norsk (bokuke uke 10)
- Vokaler og konsonanter.
- Fortelle hva jeg har lest om.
- Rimord.
- Ukas bokstaver.
Uke 11-12: Matematikk
- Telle opp til tusen med hundre om gangen.
- Geometri: Sirkel, kvadrat, rektangel og trekant.
- Begreper:
Uke 14-15: Norsk
- Lage enkel setninger med fokus på mellomrom og
komma.
- Rimord.
- Spørreord med HV.
- Ukas bokstaver.
Uke 16-17: Matematikk
- Gjentatt addisjon i like store grupper er multiplikasjon.

Jul/Nyttår

Vinter
Valentine's
Morsdag

Vinter
Valentine's
Morsdag
Fastelaven
Påske
Bokuke (uke 10)

Vår
Påske

Vår
Påske

Foreldremøte 17/4-18
Brukerundersøkelse fra: 17/4

Mai/Juni

Juni

-

2- og 3-gangen.

Uke 18-19: Norsk
- Fortelle hva jeg har lest om med egne ord.
- Dager, uker, måneder.
- Ukas ord.
Uke 20-21: Matematikk
- Penger: mynter (kr. 1,- kr. 5,- kr. 10,- kr. 20,-) og sedler (kr.
50,- og kr. 100,-).
- Gjentatt addisjon i like store grupper er multiplikasjon.
- 4- og 5-gangen.
Uke 22-23: Norsk
- Lage egne tekster og fortelle hva den handler om med
egne ord.
- Ukas bokstaver.

17. mai

Sommer
17. mai

Sommer

(Sommerferie for AKS uke 27)

Juli

Sommerferie

Sommerferie

