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           LEKSEPLAN UKE 12 

Læringsmål: Sosiale mål: 
 

• Jeg kan skrive de små bokstavene riktig i 

bokstavhuset og begynne på riktig plass. 

• Jeg vet at ord med dobbel konsonant også 

kalles sprettord. 

• Jeg vet at subtraksjon betyr minus. Jeg kan 

veksle når jeg regner minus. 

• Clothes: Jeg kan klesordene vi har lært de 

siste ukene, og kan kjenne de igjen når jeg 

leser dem. Trousers, scarf, hat, dress, 

jacket, t-shirt, socks, shoes, jumper, cap.  

• Jeg vet hvilke egenskaper en god venn har. 

• Jeg er en god venn for de andre i klassen. 

Ukens tegn: 

  MARS 

 

 

 

 

LEKSE 

Mandag Norsk: Les 10-15. minutter i lesemappeboka. 
 
 

Tirsdag  
 

Norsk: Les 10-15. minutter i lesemappeboka. 
Engelsk: Syng sangen på s.70 i stairsboka. Melodien er ‘Lisa gikk til 
skolen’.  
 
2B: Bibliotek i morgen. 

Onsdag  Norsk: Fabel lesebok s. 110-111. Teksten er ikke delt inn i nivåer, hjelp 
derfor ditt barn med å lese teksten om det er for mye. 
Snakk om hva teksten handlet om.  
 
Penskrift: Gjør arket i mappen din.  
 

Torsdag 
 

Norsk: Les 10-15. minutter i lesemappeboka. 
 

Matte: Jobb 10 minutter på MSØ. 

 
2A: Bibliotek i morgen. 

Jeg må holde meg hjemme grunnet koronaristriksjoner. Dette kan jeg gjøre: 

- Gjør leksene.  

Wilds Minne skole 

 

Læring og utvikling for alle. 

Du er dyktig og unik. 
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Beskjeder: 

  

 

• GARDEROBEN: Vi vil minne på at skolen fortsatt har koronarestriksjoner, så 

voksne må vente ute til barna er gått inn i klasserommet.  

• GYM:  2A har gym i oddetallsuker, og 2B har gym i partallsuker. Fint om barna får 

med gymsko denne dagen, eller har dem i hylla.  

• KARTLEGGING: I ukene fremover kommer vi til å gjennomføre kartlegginger i 

norsk og matte, i tillegg til at vi gjennomfører elevsamtaler. Dette er forberedelser til 

utviklingssamtalene som kommer etter påske.  

 

 

 

 

- Gjør bøker som ligger i showbie i dagens fag. Husk å levere.  

- Les 15 min hver dag.  

- Gjør 15 min MSØ. 

- Gjør oppgaver på Salaby- Norsk- Saltos bokhylle, -Les og svar, -Lær å skrive.  

- Jobb med ukens tema på Stairs på nett.  
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