
NB! Tosidig

Ukeplan for 2. trinn 2020/21 Uke 37                     13.09 - 17.09
TEMA NOE Å ØVE PÅ

NORSK
MATEMATIKK
ENGLISH
SAMFUNNSFAG
KRLE
MUSIKK
KROPPSØVING
SOSIALT
K&H

Jeg bruker lesestrategien BO før jeg leser en tekst.
Jeg kan fortelle hvordan jeg kom frem til svaret.
I can write English school-words.
Jeg kan lese og forstå en enkel tabell.
Jeg vet at vi mennesker er ulike.
Vi synger sanger om vennskap.
Jeg kan ha god innsats på alle stasjoner.
Jeg kan starte en samtale.
Jeg kan klippe og lime.

Matematikk:

relasjonstegn
>   <   =

regnestrategier
- telle videre

- telle fra tiervenn
- telle bakover

Øveord

flink
lese

lekse
regne

English
Good morning, nice to
see you! What is your
name?

LEKSE TIL TIRSDAG LEKSE TIL ONSDAG LEKSER TIL TORSDAG
HELE SKOLEN PÅ

TURDAG

LEKSER TIL FREDAG INFORMASJON TIL FORESATTE

LESING Les s.22 av teksten “Frans
er flink til å lese” på
Chromebook: Ligger under
lekser.

Les s.23 av teksten
“Frans er flink til å lese”
på Chromebook: Ligger
under lekser.

1.Les s.24  Chromebook:
Ligger under lekser.
2.Quest workbook: read p.
11 with an adult

Zeppelin lesebok s.16-17.
Gjør oppg. 3a og 3b(CB)i
H-boka. Ligger på
Chromebook under lekser.

Alle elevene må ha høretelefoner som
virker/ er oppladet med seg.

NB! På onsdag skal vi ha gym. Husk
å ta med innesko.

Minner om foreldremøte onsdag
15.september, klokken 18.00-19.30.
Hver klasse møter i sitt klasserom.

Denne uken deler vi ut småbøker. Mer
informasjon blir gitt på foreldremøtet.

SKRIVING Lekseark med bokstaver.
Skriv så fint du kan.

Må: Skriv hvert øveord
3-ganger i H-boka di.
Kan: Skriv setninger der
du bruker øveordene.

Les først s.24. Skriv
regnestykkene til Frans
slik at de blir riktige.
Skriv i H-boka.

Gjør spørsmål 2 og 3.s.19:
Skriv i H-boka.

REGNING Radius O-bok:
Gjør side 22 og 23.

Radius O-bok:
Gjør side 24 og 25.

DIGITALT Logg på Chromebook og
finn leseleksa di om Frans
er flink til å lese.

Logg på Chromebook og
finn leksa di.

Logg på Chromebook og
finn leksa di.

MUNTLIG Øv på den lille
addisjonstabellen (se
ukeplanen).

Øv på den lille
addisjonstabellen (se
ukeplanen).
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