Ukeplan for 2.klasse uke 18 og 19
Mandag
3.5

Tirsdag
4.5

Onsdag
5.5
tredeling: lesing,
regning og data

Mattegrupper

Svømming for
guttene/utegym for
jentene/
leseforståelse

11.05 –
11.40

Midttime

Midttime

Midttime

Midttime

Midttime

11.40 –
12.40

Norsk

KRLE/Engelsk

Engelsk/KRLE

KuH: insekter

12.50 –
13.25
132514.10

Norsk

Bibliotek/lesing

Arbeidsøkt

Utelek

Tid
08.30 –
09.30
09.45 –
10.45

Lekser

08.30 –
09.30
09.45 –
10.45

Lekser

11.40 –
12.40

Norsk



Repetisjon
KuH: insekter

Tirsdag
11.5

Onsdag
12.5

Torsdag
13.5

Svømming for
guttene/utegym for
jentene/
leseforståelse

tredeling: lesing,
data og musikk

Kristi
himmelfartsdag

Midttime

Midttime

Fredag
14.5
UTEDAG
Vi møtes i
klasserommet.

Mattegruppe
Midttime









Fredag
7.5

Naturfag

11.05 –
11.40

12.50 –
1325
13.2514.10

Stasjoner

Matte

Mandag
10.5

Tid

Torsdag
6.5

KuH: 17.mai
Matte

Skole og SFO
er stengt!

Se info

Naturfag

Tlf Søbakken skole: 624 36 700
Garderobevakta: 902 31 409 (for daglig informasjon/beskjed ang. levering/henting)
Avdelingsleder SFO- Grete: 469 42 959
Siste utviklingssamtalene blir gjennomført mandag uke 18.
Foreldremøte blir etter utviklingssamtaler. Dato kommer.
Lekser står nederst på ukeplanen.
Fravær på voksne: Aina er borte noen uker på grunn av operasjon i foten. Martine er satt inn som
vikar. Emilie er borte 5.mai. Ane avspaserer 14.mai.
Fredag 14.5 skal vi ha utedag. Det er veldig viktig at elevene har med seg passende klær.
Dessverre opplever vi ved hver tur at det er flere elever som ikke har med seg passende
tøy for å være ute en hel dag. Dette gjør at de ikke får den positive opplevelsen av å ha
uteskole/utedag. Det vil bli muligheter for grilling. Elevene bør ha med seg sitteunderlag,
god matpakke og drikkeflaske.

Fag:

Periodemål:
Norsk

Jeg vet hva å søkelese er.
Jeg kan bruke BOI – bilde, overskrift, innledning – for å finne ut de
viktigste tingene i en tekst.

Matte

Jeg kan enerplass og tierplass.
Jeg kan sette opp regnestykker i et tallhus.
Jeg kan telle med 10 og 10 til 100, også baklengs.
Jeg kan telle med 5 og 5 til 100, også baklengs.
Jeg kjenner til ulike feiringer på engelsk.

Engelsk

Jeg skal bli trygg til å snakke engelsk sammen med andre.
Jeg kan 10 ulike klesplagg på engelsk.
Jeg kan si 5 ting om Hinduismen.

Tema

Jeg kan 5 vårtegn.
Jeg vet hvordan insekter lever.

Dannelse/hjerterom

Jeg vet hvordan ungene til insektene overlever vinteren.
Jeg klarer å holde det ryddig rundt meg.
Jeg vet at vi er inne for å lære og ute for å leke.

Lekser
uke 18

Lekser
uke 19

Til tirsdag

Til onsdag

Til torsdag

Til fredag

Les 15
minutter i
valgfri bok
eller les
denne:
https://skole.
salaby.no/12/norsk/bibli
otek/lillesost
er-pa-skitur0503/lesboka

Les 10 minutter i
valgfri bok eller les
denne:
https://skole.salaby.n
o/12/norsk/bibliotek/last
ebilen-som-forsvant0504/les-boka

Les 10 minutter i valgfri
bok eller les denne:
https://skole.salaby.no/12/norsk/bibliotek/brillebj
orn-feirer-jul-0307/lesboka

Les 10 minutter i valgfri
bok eller les denne:
https://skole.salaby.no/12/norsk/bibliotek/mormo
r-og-de-atte-ungene-paferie-0704/les-boka

Gjør leksen på Teams.
Elevene har gjort
tilsvarende oppgaver flere
ganger på skolen.

Øv på ordene både på
norsk og engelsk:
socks – sokker
shoes – sko
dress - kjole
jacket - jakke

Gjør tosidig
engelskark.

Ukelekse:

Les 10 minutter HVER dag. Dere skal lese heftet «Småkryp». Blir du ferdig med heftet,
skal du lese i valgfri bok.

Gjør leksen på Teams. Elevene har gjort tilsvarende oppgaver flere ganger på skolen.

Gjør 20 mintter MSØ.

Hilsen Ane, Katrine, Emilie, Kine, Aina og Kristin

