
 
Øveord Gloser 
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pear 
plum 

peach 
grapes 

orange juice 
berries 

fruit 
strawberry milkshake 

Informasjon  

Mandag denne uken deler vi ut innkalling og 
foreberedelsesskjema til utviklingssamtaler i uke 43. 
Vi ber om at dere leverer ark 2 tilbake innen onsdag 
18. oktober denne uken. 
 
 
Minner om vennegruppe denne uka.  
 
 
 
 

Ukens læringsmål: 

Lesing Jeg leser nøyaktig. (Endelser på ord.) 

Skriving Jeg skriver rimord. 

Regning Jeg kan lage og lese et søylediagram. 

Sosialt Jeg er en god læringsvenn. 

 UKEPLAN FOR 2. TRINN Uke 42 16.10. – 20.10. 2017 - 2018 

 Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 

L
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Forsiden av leseark: 
Se på lesearket hva du 
skal gjøre. 
Les godt, slik at du 
leser med god flyt. 
 
 

Nivåbok: 
Les minst 15 minutter 
i nivåboka di. 

Nivåbok: 
Les minst 15 minutter i 
nivåboka di. 

Nivåbok: 
Les minst 15 minutter i 
nivåboka di. 
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Multi oppgavebok 2: 
Side 29 
 
Hvor mange? 
Fargelegg/skraver i 
søylene for å vise hvor 
mange det er av hver. 

Baksiden av leseark: 
Les oppgaven og gjør 
baksiden av arket.  

Multi oppgavebok 2: 
Side 30 og 31 
 
Her skal du øve på å 
lese tabeller/søyler.  

Øvebok: 
Skriv øveorda så fint 
du kan i skriveboka.  
 
Vi har DIKTAT på 
fredager. Da skal 
elevene skrive 
øveorda. 

A
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 FORBEREDELSE – 
SKJEMA TIL 
UTVIKLINGS –
SAMTALER. 
 
Husk å levere skjema 
til kontaktlærer.  
Skjema ble delt ut på 
mandag. 

2B: Husk GYMSKO! 
De kan gjerne brukes 
som innesko også. 

2A: Husk GYMSKO! 
De kan gjerne brukes 
som innesko også.  

  



 
Øveord Gloser 

der 

ved 
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frakk 

frekk 

pear 
plum 
peach 
grapes 

orange juice 
berries 

fruit 
strawberry milkshake 

Informasjon  

Husk utviklingssamtalene denne uken! 
Legg spesielt merke til sted. Vi skal ha alle 
samtalene i det nye bygget. Der du skal møte står på 
innkallingsarket. 

 

Ukens læringsmål: 

Lesing Jeg leser nøyaktig. (Endelser på ord.) 

Skriving Jeg skriver setninger på engelsk. 

Regning Jeg bruker tiervennene når jeg regner i hodet. 

Sosialt Jeg er en god læringsvenn. 

 UKEPLAN FOR 2. TRINN Uke 43 23.10 –27.10. 2017 – 2018 

 Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 
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Forsiden av leseark: 
Se på lesearket hva du 
skal gjøre. 
Les godt, slik at du 
leser med god flyt. 
 
 

Nivåbok: 
Les minst 15 minutter i 
nivåboka di. 

Nivåbok: 
Les minst 15 minutter i 
nivåboka di. 

Nivåbok: 
Les minst 15 minutter i 
nivåboka di. 
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Multi oppgavebok 2: 
Side 34 
Mål lengdene. Bruk 
oversikten øverst på 
siden til å regne ut 
oppgavene. 

Baksiden av leseark: 
Les oppgaven og gjør 
baksiden av arket. 
 
Pass på at du gjør alle 
delene av oppgaven. 

Multi oppgavebok 2: 
Side 35 
Følg skiltene og beveg 
deg langs linjene i 
rutenettet.  

Øvebok: 
Skriv øveorda så fint 
du kan i skriveboka.  
 
Vi har DIKTAT på 
fredager. Da skal 
elevene skrive 
øveorda. 
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  2B: Husk GYMSKO! 
De kan gjerne brukes 
som innesko også. 

2A: Husk GYMSKO! 
De kan gjerne brukes 
som innesko også.  

  


