
UKEPLAN 2A og 2B   uke 37             
                                         
MÅL FOR UKA:                  
Matematikk:  Vite hva en centimeter og en kvadratcentimeter er. 
 
Norsk:  Kunne lese enkle tekster med sammenheng og forståelse.  

 Bli kjent med skilletegnene punktum, utropstegn og spørsmålstegn. 
 

Engelsk: Kunne si og vite hva disse ordene betyr:  

                slide=rutsjebane   seesaw=vippe   swings=runser   board=tavle 

 

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

• 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. 

• 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). 

• Husk å lagre barnets brukernavn og passord som skrives på denne ukeplanen (2A). Klasse 2B har de 
samme passordene som i fjor.   

Valgfri lekse: Dans BlimE-dansen sammen med hele familien.  

                                                                                                               

Lekse til 
tirsdag 

Norsk:  
Lesing: Første avsnitt s. 23 i Leseboka. 
Les to ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen. 
Skriving: Gjør oppgavene om høyfrekvente 
ord bak på ukeplanen. 

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

Lekse til 
onsdag 

Norsk: 
Lesing: Andre avsnitt s. 23 i Leseboka. 
Les to ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen. 
Engelsk: Øv på tallene 1-20 øverst på s. 20 i 
Quest. Les 2 ganger sammen med en voksen. 

 

Lekse til 
torsdag 

Norsk: 
Lesing: Første avsnitt (1 prikk) s. 26. 
Les to ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen. 
Matte: Gjør s. 23 i grunnboka. 

 

Lekse til 
fredag 

Norsk: 
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. 

 

mer______________________________ 

 

denne____________________________ 

 

selv______________________________ 

 

noe______________________________ 

 
 

Velg 2 av øveordene, og skriv 2 setninger med disse 

ordene i seg (eks. 1.Jeg leter etter noe). 

1. 

 

____________________________________ 

 

2. 

  

 

  


