
UKEPLAN 2A og 2B   uke 42             
                                                                                  
MÅL FOR UKA:                                                                                                        
Matematikk: Kunne telle en og en, og finne antall opp og ned på tallinjen ved 

bruk av hoppetelling. 
 
Norsk: Å lese og forstå symboler og tabeller i en værmelding.  

Lese fakta setninger med sammenheng og forståelse.  
  

Engelsk: Kunne si og bruke setningen: 

      This is my …. (mother, father, family, bedrom, bed…)  

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

• Vi minner om planleggingsdag fredag 22.oktober.  

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

Valgfri lekse:   Gjør yoga/ terningspillet som er på eget ark. Prøv å få med deg noen hjemme på leken. 

 

Lekse til 
tirsdag 

Norsk:  
Lesing: Side 54 (en prikk) 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 2B 
Husk svømmetøy, 
håndkle, såpe, 
svømmebriller og 
hårstrikk. 
 

Bibliotek 2b 

Lekse til 
onsdag 

Norsk: 
Lesing: Side 54 (to prikker) i Leseboka. 
Les to ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen. 
Engelsk: Gjør oppgavene på s.24 (Forklaring 
av oppgavene nederst på siden, røde og gule 
prikker.) 

2.klasse skal ta 
vaksine. 

Lekse til 
torsdag 

Norsk: 
Lesing: Side 58 (en prikk) i leseboka. 
Les to ganger for deg selv, og en gang for en 
voksen. 
Matte: Gjør s. 27 i Matemagisk oppgavebok. 

 

Lekse til 
fredag 

 Planleggingsdag. Elevene har fri 😊  

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. 

 

under_____________________________ 

 

slik_______________________________ 

 

siden______________________________ 

 

mye_______________________________ 

 

norske_____________________________ 

 

 
 

Velg 2 av øveordene, og skriv 2 setninger 

med disse ordene i seg. 

1. 

 

____________________________________ 

 

2. 

  

 

  


