
      

 

 
MANDAG  

23.MAI 

TIRSDAG  

24.MAI 

ONSDAG  

25.MAI 

TORSDAG  

26.MAI 

FREDAG  

27.MAI 

08.30- 

10.30  

 

 

 

Spising 

Friminutt 

 

 

11.30- 

13.30 

 

 

AKS- 

spising 

13:30 

Oppstart  
Stillelesing 

Oppstart 

Stillelesing 

Matte/problemløsning 

Lag summen av to tall 

Plasser tallene fra 1-

6 I hver trekant med 

sirkler. Summen på hver 

side i trekant skal være 

lik tallet i midten av 

trekantformen. 

 

 

 

 

Oppstart 
Stillelesing 

Matteutfordring 

UTESKOLE 
FYSAK – MATTE 

Terninger - øvelser 
 
 

Ta på klær som er 

gode å være aktiv i 

utendørs.  

Sjekk værmeldingen 

og ha på klær etter 

denne. 

Godt med mat og 

drikke til en dag med 

mye aktivitet! 

 

Oppstart  

Stillelesing  

Matte-stasjoner 

- Mattestreker 

- Spill 

- Læringsbrett 

- Tegne – og 

- Byggestasjon 

 

Vi gjør ulike 

oppgaver!  

 

 

skoledagen slutter kl.13:15 

KRISTI 

HIMMELFART 
 

Fridag fra 

skolen 
 

Fridag 

 

LEKSER 

 

 Fra mandag-tirsdag 

Salto 2B s. 158 
Les hele teksten 

Leselekse ligger i Showbie, så du 

skal lage lydfil og last opp i 

Showbie.   

Les 15-20 minutter i en 
selvvalgt bok hver dag, skriv 
gjerne og tegn bokens innhold 
og budskap i skriveboka di. 
 

Fra tirsdag-onsdag  

Salto 2B s.159 

Les hele teksten 

Leselekse ligger i Showbie, 

så du skal lage lydfil og last 

opp i Showbie.  

Les 15-20 minutter i en 
selvvalgt bok hver dag, skriv 
gjerne og tegn bokens 
innhold og budskap i 
skriveboka di. 

Fra onsdag-torsdag 

Salto 2B s.108-111 

Salto arbeidsbok 

Velg om du vil gjøre stjerne, 

måne eller sol-oppgaven.  
Les 15-20 minutter i en selvvalgt bok 
hver dag, skriv gjerne og tegn bokens 
innhold og budskap i skriveboka di. 
 

 God langhelg 

 

 

 
 

Vennlig hilsen alle oss på 

2.trinn. 

UKEPLAN 2A 

UKE 21 Matteuke 

Matteuke 



 

 

INFO TIL FORESATTE  

Leselekse 
Les leseleksen 3 ganger før du tar lydfil, øv og gjør oppgaven  

på Ipad/Campus inkrement, øv ukasord  

og begreper. Minner om at Salto arbeidsboka 

, Ipad og gjennomsiktige mappe skal alltid ligge i sekken. 

          Fravær 
                  Fravær må meldes både til AKS og skole/lærer, også om barnet ikke skal på AKS/har fri.  

                  Meld oss på Skolemelding innen klokka 08:15.  

 

o Ukasmål  

o Matte: Jeg kan forklare når det kan være lurt å bruke “små trekk” for å ta vekk, 
o  og når det kan være lurt å bruke “store trekk” for å finne forskjellen.  
o Jeg kan lage enkle regnefortelling med subtraksjon med tierovergang. 
o Jeg kan måle ulikeflater og figurer med standardisert måleenheter.  
o Jeg kan forklare hva areal og flate er. 
o Digitalt mål: Jeg øver meg på å finne frem leksa på læringsbrettet, gjennomføre den og levere  
o             før fristen går ut.  

Hilsen 

o Amina Ashkir 

Tlf: 95234725 
 

UKAS ØVEORD: 

Areal, flate, måle 
Ukas sosialemål: 

Jeg kan si noe høyt i 

klassen. 

Jeg rekker opp hånden 

og venter med å 

snakke til det er min 

tur. 

 

mailto:amina0608@osloskolen.no
mailto:amina0608@osloskolen.no

