
           Ukeplan for 2. trinn   

uke 51 

Mål: 
● Norsk: Jeg kan lese og skrive egne tekster om jul.  
● Matematikk: Jeg kan regne subtraksjon med tierovergang.  
● Sosialt: Jeg kan ønske andre en god jul.  

GOD JUL! 
 

 
Gjør minst to av rutene hver dag. Hvis du vil gjøre flere, er det kjempebra! 

Sett kryss over de du valgte å gjøre.  
Lekser 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Si noe hyggelig til en du 
kjenner.  

Si et engelsk juleord til 
en voksen.  

Lag en juletegning til en 
du er glad i.   

God jul og 
godt nyttår til 
alle dere fra 
alle oss på 

2.trinn. 
 

Hjelp til med å lage 
middag. Dette hadde vi 
til middag: 
 
________________ 

Skriv en liste over 5 ting 
du er glad for. 
F.eks jeg er glad jeg har 
venner.  

Lag et julekort til noen du 
kjenner. Jeg lagde kort 
til: 
 
___________________ 

Gå ut med søpla 
hjemme.  

Rydd av bordet etter 
middagen.  

Hjelp til med å lage 
middag. Dette hadde vi til 
middag: 
__________________ 

Rydd rommet ditt.  Hjelp med å rydde et 
annet rom enn ditt eget.  

Rydd i sekken din. Se 
om du har visk, blyant og 
farger i pennalet.  

 
Informasjon:  

- Det var veldig kjekt med noen snødager. Flott at så mange hadde med seg akebrett/rumpebrett. 
Ta gjerne med dette hvis vi er så heldige å få snø igjen. Husk å merk det med navn. 

- 2.trinn skal på julegudstjeneste på onsdag kl.11.00. Hvis ditt barn ikke skal delta så gi beskjed til 
kontaktlærer. 

- Siste skoledag er på torsdag. Skolen avsluttes kl.12.00 denne dagen.  
- Skolen starter opp igjen onsdag 3.januar. Skolen har planleggingsdag 2.januar.  
- God jul og godt nyttår! :)  

 

Emner uke 51: 
Norsk: Skrive og lese om jul  
Matematikk: Subtraksjon fra 0-100 med tieroverganger. 
Engelsk: Christmas  
KRLE: Hvorfor vi feirer jul. 
Samfunnsfag: Trafikken 
Naturfag: Vinter 

 


