
                                                                  

UKE 42  UKEPLAN FOR 2. TRINN                    

      MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 Matematikk Norsk Norsk Norsk Naturfag 

2 Norsk Matematikk Matematikk Norsk K&H 

10.15-10.30 (mat)                                                                                              Fre: 10.40-11.00 

3  KRLE Gym Norsk Matematikk Samfunnsfag/ 
Smart 
oppvekst 

4 Musikk  Engelsk/ 
Smart oppvekst 

Samfunnsfag  

Skolen 
slutter kl. 

13.45 12.45 13.45 13.45 12.30 

 

Informasjon:  
Velkommen tilbake til skolen etter høstferien! 
 
Smart  oppvekst:  Vi jobber med egenskapen læringsglede.  
 
Lesing og skriving. Du bør lese leseleksa minst to ganger – til du leser flytende. Blir det vanskelig, kan 
dere korlese (lese høyt sammen i kor), veksellese (lese annenhver setning) eller ekkolese (eleven leser 
samme setning som den voksne har lest). 
 
FINSKRIFT: Diktatordene og setningen er også finskrift. Se nøye på kommentarene jeg har skrevet i boka. 
Følg med på at barnet ditt skriver med rett skriveretning på bokstavene. Se utdelt ark som dere får i 
postmappa.    
 
Matematikkleksa: 
Nr 54: Skriv tallene på utvidet form: 58 = 50 + 8, 64 = 60 + 4. Altså dele opp i tiere og enere.  
Her er fasiten på nr 57 og 58:  
Nr 57: Lukkede kurver er nummer 1,2,3,4,5,8 og 11. 
Rette linjer: Ingen 
Brukne linjer: 4,7,8,10 og 11. 
Åpne kurver: 6,7,9 og 10. 
Det er ingen rette linjer – derfor kan  eleven tegne tre rette linjer i firkanten.  
NR 58: Begynn med den minste og tegn piler……  
 
 
Fravær og meldinger meldes på Transponder. (Last gjerne ned den nye appen Transponder som ligger i 
App Store). 
 
 
 
 
 
 



                                                                  

Læringsmål 

Norsk: 

  

Tenke over hva du vet fra før om det du leser. 
Kunne lese og skrive ord med ng-lyden.  
Kunne lage en tegneserie. 
Diktatord: sang, penger, hoppe, ting, mange, klappe 

Matematikk: 

 

Rettvinklede og tumpvinklede trekanter. 
Vi deler tekstoppgaver inn i to deler, opplysninger og spørsmål.  
Bruke enheten liter, når vi skal måle mengden av en væske.  
 

Engelsk:    

 

Kunne navnet på noen frukter og bær på engelsk.  Nye ord: pear (pære), 
plum (plomme), peach (fersken). Kunne gi uttrykk for noe de liker eller ikke 
liker å spise. Fraser. I like….. I don’t like…… Can I have……, please?  Yes, you 
can.     No, you can’t. 

Smart oppvekst:  

 

Vi jobber med emnet samarbeidsferdigheter. Denne uka jobber vi med 
læringsglede – det er når vi liker å lære nye ting og vet  hvordan vi skal jobbe 
for å få ny kunnskap.  
 

 

Ukelekse: Øv på diktatordene hver dag ved å lese og stave ordene høyt.  
Skriv øveordene i diktatboka di. Til torsdag skal du også ha skrevet en setning til de tre første 
øveordene som er uthevet og understreket. Fordel arbeidsoppgavene selv utover i uka.  

 
Tirsdag    Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk:  
Lesing: Ordriket s.  44 
og 45.  
Se på bildene og les 
teksten høyt sammen 
med en voksen.  
 
Diktatord: sang, 

penger, hoppe, ting, 

mange, klappe  

Matematikk:  

Oppgavehefte2A        

Må: nr 54 s. 31       

Kan: hele side 30 

Norsk:  
Lesing: Les høyt 
teksten i oppg. 53 s. 
31 i matteboka 
Oppgavehefte 2A. 
(tekstoppgave) 
 
Diktatord: sang, 
penger, hoppe, ting, 
mange, klappe 
 
Matematikk: 
Oppgavehefte 2A 
Må: hele side 34 
Kan: nr 59 s. 35 
 

Norsk:  
Lesing1: Ordriket s. 46 
Lesing2: Ordriket s. 46 og 
47 
 
Diktatord: sang, penger, 
hoppe, ting, mange, 
klappe 
 
Skriv en setning til hver 
av de tre første 
øveordene innen torsdag.  
Skriv så fint du kan. 

Norsk: 
Lesing1: Ordriket s. 49 
Lesing2: Ordriket s.48 
og 49.  
 
 

 

Kontaktlærertime tirsdager klokka 11.30 til 12.45. Telefon: 51 60 80 50. 

Mail: marit.hareid@sandnes.kommune.no 
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