
UKEPLAN 2A og 2B   uke 38             
                                         
MÅL FOR UKA:                  
Matematikk: Kunne forklare hva et tall er og hva et siffer er.  
                         Forstå hva tiere og enere i et tosifret tall betyr. 
 
Norsk:  Kunne lese enkle faktatekster med sammenheng og forståelse.  

 Kunne sangen om vokalene.  
 

Engelsk: Kunne si og vite hva disse ordene betyr:  

                in=i                     on=på                   under=under 

Sosialt mål: Vi smiler og sier hei til hverandre. 
 
Beskjeder: 

• Vi har fokus på skriving en stund framover. Fint hvis dere hjemme er ekstra nøye på å følge med på 
skriveleksene. Pass på at de begynner på riktig sted når de skriver bokstavene. 

• Husk 50,- kr til klassekassen (frivillig). 

• Denne uka starter vi opp med «fredags kafé» i måltidet på fredagene, der barna får tildelt grupper 
de skal sitte i og snakke under måltidet. Bordet blir også «dekket» for god stemning.  
 

Valgfri lekse: Logg deg inn på Salaby og velg: Skoleveien 1-2 - Matematikk - Store tall - I butikken 

                                                                                                               

Lekse til 
tirsdag 

Norsk:  
Lesing: Side 34 i Leseboka. 
Les to ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen. 
Skriving: Gjør oppgavene om høyfrekvente 
ord bak på ukeplanen. 

Svømming 2A 
Husk svømmetøy, 
håndkle, såpe, 
svømmebriller og 
hårstrikk. 
 
Bibliotek 2b 

Lekse til 
onsdag 

Norsk: 
Lesing: Side 35 (to prikker) i Leseboka. 
Les to ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen. 
Engelsk: Si tallene 1-20 på engelsk til en 
voksen. Si hvor mange år du er (I am ___years 
old), og spør en hjemme hvor mange år 
han/hun er (How old are you?) 

 

Lekse til 
torsdag 

Norsk: 
Lesing: Side 38 (1 prikk) i leseboka. 
Les to ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen. 
Matte: Gjør s. 16 i Matemagisk oppgavebok. 

 

Lekse til 
fredag 

Norsk: 
Side 38 (to prikker) i Leseboka. 
Lesing: Andre avsnitt (2 prikker) s.26. 
Skriving: Finskriftlekse i lekseperm.  

Bibliotek 2a 

Ha en fin uke!    Hilsen Lise (99247325) Charlotte (97790451) og Gerd (90927673) 



 

Øveord: 
Skriv så mange ganger du får plass til på linja. Husk mellomrom. 

 

mange______________________________ 

 

inn________________________________ 

 

bli_________________________________ 

 

noen_______________________________ 

 

vært_______________________________ 

 
 

Velg 2 av øveordene, og skriv 2 setninger 

med disse ordene i seg. 

1. 

 

____________________________________ 

 

2. 

  

 

  


