
 

 

UKEPLAN kl.2 A/B   uke 35 
 

                                                  
MÅL FOR UKA:                      
Engelsk: Kunne si og vite hva disse  

          ordene betyr: pencil case=penal,  

                           rubber=viskelær 

                           crayon=fargeblyant 

                           window=vindu 

 

Matematikk: Kunne vite at man kan måle med ulike måleenheter. 

Norsk:       Repetere tankekart, lesestrategier (overskrift+bilde) 

Sosialt mål: Kunne vente på tur. 

 

 

 

Annet: Minner om foreldremøte mandag kl.17.00 

 

• Det må legges bokbind på Fabel lesebok. Helst også på matteboka. Husk å skriv navn på 

utsiden. Disse vil bli det bli mest lekser i og dermed mest slitasje på når de skal ligge i 

sekken. 

• Det er foreløpig ikke lekser i engelsk, men fint om dere øver muntlig på ordene som er 

mål for uka. 

• Det er lurt at barna er med og pakker badesekken. Da vil de lettere kjenne igjen hva 

de skal ha med seg hjem igjen😊. 

• Meldinger til lærer må foreløpig sendes på SMS, da Tieto fremdeles er ustabil. 

• Husk å ha med drikkeflaske med vann. Det er varmt og de blir tørste i løpet av dagen. 

Annen drikke får de bare drikke til maten. 

 

  

  

LLEEKKSSEE  TTIILL::                                                                                                                                                                                                                                          

Lekse til 

tirsdag 

Norsk: 

Lesing: Les de 2 første avsnittene side 9 i Fabel 2, 

arbeidsbok. Les teksten 3 ganger, 1 gang høyt for en 

voksen. Les de to siste avsnittene sammen med en 

voksen. 

Skriving: Gjør skriveoppgaven som hører til teksten 

(ikke oppgaven øverst på siden). 

Svømming kl.2B 

(husk å ha strikk i hår 

og helst svømmebriller) 

 
Bibliotek 2B 

Langdag  

Lekse til  

onsdag 

Norsk: 

Lesing: Les side 9 i Fabel lesebok. Les teksten 3 

ganger, 1 gang høyt for en voksen. 

Matte: 

Side 7, oppgave 11, i Matemagisk 2, oppgavebok. 

 



Lekse til 

torsdag 

Norsk:  

Lesing: Les side 10, nivå 2, i leseboka (teksten med 2 

svarte prikker). 

TUR de 3 siste 

timene, ta med vanlig 

sekk.  

 

Langdag 

 

 

Lekse til 

fredag 

Norsk:  

Lesing: Les side 14, nivå 2 i leseboka. 

Matte: 

Side 7, oppgave 12, i Matemagisk 2, oppgavebok. 

Bibliotek 2A 

 

 

                                                                                                 Husk bind på bøkene 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha en fin uke😊 

Hilsen Gerd (90927673) Charlotte (97790451) Lise (99247325) 


