
UKEPLAN FOR 2A     UKE 22             DATO 30.05 – 03.06.2022 

Informasjon: 
Denne uka leser alle samme bok i lesekort og på skolen. Fokus på å lese og huske hva man har lest. Spør elevene hva de 

har lest om, hver dag etter de har lest leksa       Blir noen ferdige, leser de i valgfri bok hjemme.  

  

Mandag 6. juni er det 2. pinsedag, og skolen har fri.  

 

Buffe sine bilder skal sendes på mail til meg, dersom det ikke er helt spesielle grunner for å sende på melding.                                                                             

sophia.ibsen.knutsen@risor.kommune.no 

 

Minner om at pokemon kort og andre private leker/ting ikke skal være med på skolen. Om elvene skal på besøk etter 

skolen kan de så klart ha de i sekken, men de skal ikke opp på skolen/SFO.  

 

Ha en god uke, alle sammen! 

 

Ukas læringsmål: 
Sosialt mål:  

Jeg kan leke med flere forskjellige.  

Jeg kan løse uenigheter ved å snakke ordentlig sammen og 

spørre hva den andre mener/ tenker/føler.  

 

Matematikk:  

Jeg kan måle med linjal. 

Jeg vet at cm betyr centimeter. 

Jeg vet at 100 cm er det samme som 1 m. 

Jeg vet hva areal er. 

Norsk:  

Jeg vet at adjektiv er ord som beskriver. 

Jeg kan lese og skrive ordet. 

Jeg kan beskrive ulike ting ved bruk av adjektiv. 

 

Engelsk: 

Jeg kan navn på deler av kroppen. 

 

Naturfag:  

Jeg vet noe om blomstenes livssyklus. 
 

mailto:sophia.ibsen.knutsen@risor.kommune.no


 

Lekser:                                                                                                
Tirsdag Leselekse: Les i boka i sekken i ca. 15 minutter. 

 

Matte: Øvebok s. 147. Finn minst 6 ting.  

             Bruk gjerne metertråden du har fått på skolen. 

 

Onsdag 

 

Leselekse: Les i boka i sekken i ca. 15 minutter. 

 

Svømmetøy 

 

Torsdag 

 

Leselekse: Les i boka i sekken i ca. 15 minutter. 

 

 

Fredag Engelsk: Ark, 2 sider. Øv på å lese This is my - setningene høyt. 

 

 

 

Ord og uttrykk vi jobber med:  

Begreper: 

måling 

linjal 

centimeter 

meter 

areal 

 

Øveord norsk:  

jeg  

meg  

er 

her  

 

 

Engelske øveord: 

Les og oversett: 

This my body = Det er min kropp. 

I am a boy = Jeg er en gutt. 

I am a girl = Jeg er en jente.  

He is a boy = Han er en gutt.  

She is a girl = Hun er en jente.  

 


