
UKEPLAN 2A og 2B   uke 41             
                                                                                  
MÅL FOR UKA:                                                                                                        
Matematikk: Kunne forklare hva et tall er og hva et siffer er.  
                        Forstå hva hundrere, tiere og enere i et tresifret tall betyr. 
 
Norsk:  Kunne lese og forstå en instruks. 

  
Engelsk: Kunne si og vite hva disse ordene betyr:  

       Family=familie    Bedrom=soverom    Bed=seng    Table=bord 

Sosialt mål: Kunne jobbe i små grupper og med læringsvenn.  
 
Beskjeder: 

• Håper alle har hatt en fin høstferie. 

• Nå er det høst og det kan bli vått både ute og i garderoben. Husk å ha skift og innesko på skolen. 

• Nå starter vi opp med ukeslutt på fredagene, som er en liten kartleggingsprøve på hvor mye barna 
har fått med seg av det vi har vært gjennom i løpet av uken. Denne vil også bli sendt hjem for 
underskrift, slik at dere foreldre også kan følge med på eget barn.  

 

Valgfri lekse: Gå inn på salaby.no -> skole -> skoleveien 1-2 -> norsk -> bibliotek. Velg ut en lydbok du 

har lyst til å høre på.                                                                                                           

Lekse til 
tirsdag 

Norsk:  
Lesing: Side 46 i Leseboka. En voksen kan lese 
s.47 for deg. (Kanskje du kan klare å trylle?) 
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 48 (en prikk) i Leseboka. 
Les to ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen. 
Engelsk: Gjør oppgavene på s.22 (Ant’s 
bedroom). Skriv hva tingene heter nederst på 
siden, og finn dem og fargelegg dem i samme 
farge. Øv på «Where is my ….» og bruk ordene 
under bildet sammen med en voksen. 

 

Lekse til 
torsdag 

Norsk: 
Lesing: Side 48 (to prikker) i leseboka. 
Les to ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen. 
Matte: Gjør s. 23 i Matemagisk arbeidsbok. 

 

Lekse til 
fredag 

Norsk: 
Lesing: les 10 min. i ei valgfri bok. 
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. 

 

dag_____________________________ 

 

Norge___________________________ 

 

flere____________________________ 

 

fikk_____________________________ 

 

 

 
 

Velg 2 av øveordene, og skriv 2 setninger 

med disse ordene i seg. 

1. 

 

____________________________________ 

 

2. 

  

 



  


