
Ukeplan for 2. trinn 2020/2021 Uke 40        28.09-02.10  2020
LÆRINGSMÅL NOE Å ØVE PÅ ENGELSK

NORSK
MATEMATIKK
ENGELSK
KRLE
SAMFUNNSFAG
KROPPSØVING
K & H
MUSIKK
SOSIALT

Jeg kan noen lure ord som skrives med e, men leses med æ.
Jeg kan regne subtraksjonsoppgaver opp til tallet 20.
Jeg kan noen ord om familie.
Jeg kan gjenfortelle historien om Noahs ark.
Jeg kan noen trafikkregler for fotgjengere.
Jeg kan delta i ulike motoriske aktiviteter.
Jeg kan lage figurer med forskjellig byggemateriell.
Jeg deltar i sang.
Jeg kan håndtere å bli holdt utenfor.

Øv på å skrive og
lese øveordene:

der
perle
her
ert

Nytt:
family = familie
brother = bror
sister = søster
baby = baby
friend = venn
together = sammen

Repetisjon:

I = jeg
me = meg
mum = mor
dad = far

LEKSER TIL TIRSDAG LEKSER TIL ONSDAG LEKSER TIL
TORSDAG

LEKSER TIL
FREDAG

INFORMASJON TIL FORESATTE

LESING Les minst tre ganger på ark
om refleks.

Les arket “Jens har et
rullebrett”

Les minst tre ganger i
Zeppelin lesebok
s.30 - 31

Les i småboka di.
Husk underskrift på
lesekortet.

Se muntlig lekse!

❖ Elevene får denne uken utdelt et
frikort på Vitenfabrikken og
tilhørende muséer. Dette årskortet er
knyttet til eleven og gir gratis
inngang helt frem til nyttår. Pass godt
på frikortet. Mistet kort erstattes ikke.
Vitenfabrikken har åpent hele
høstferien og i alle helger.

❖ Husk å spisse blyanter hjemme.
❖ Bruk arket med skriveretning når

eleven gjør lekser hjemme.
❖ Hei-verden: Elevene kan ta med

flasker til skolen, så samler vi opp og
panter. Klassen som samler inn mest
blir premiert med ei kake.

❖ Det er kjekt om du kan abonnère på
skolens hjemmeside.

❖ Vi ønsker dere alle en riktig fin
høstferie!

SKRIVING Skriv setninger med hvert av
øveordene i H-boka. Husk
overskrift: Uke 40

Zeppelin arbeidsbok
s.16

REGNING Radius oppgavebok s. 28
og 29.
Se også digital lekse!

Ark med tekstoppgave.
Dinosauroppgave nr.
13.

MUNTLIG Øv på å stave og lese øveordene.  Øv på de engelske øveordene med en voksen. Øv på tiervenner/tallvenner.

DIGITALT Til onsdag: Chrome-book, matematikk, øv på hoderegning, subtraksjon


