Ukeplan for 2 trinn
Time

Mandag 23.09
Monday

1
08.30 09.15

2
09.15 –
10.00
(09:30-10:40)

3
10.15 11.15

4
11.45-12.30

5.
12.30 –13.15

13.15

6
13.30 –
14.15

Dale barneskole - En skole for livet med muligheter for alle.

Norsk

Zeppelin 2a
gjennomgå leselekse.
Vi repeterer bokstavene og
lydene h, æ, p og j

Tirsdag 24.09
Tuesday
8.30 Buss til
Nordlandet
Barneskole.
Vi ser teaterstykket
Alice i eventyrland

Onsdag 25.09
Wednesday
Norsk
Leselekse Zeppelin

Torsdag 26.09
Thursday
Si Vennskapsdagen
en elling til klassen.
Engelsk
Vi skriver tallene 1 - 10

Zeppelin arbeidsbok
side 15.
Vi repeterer lydene
h, æ, p og j

j -regle

UKE: 39
Fredag 27.09
Friday
Norsk
Leselekse.
Vi repeterer bokstavene
og lydene h, æ, p og j

Matte
Kap 2 Multi 2a
side 47 og 48.

Matte

Multi 2a side 41.

H - regle

Samfunn
Tankekart om følelser.
Noen å snakke med.

Matte
Multi 2a
Side 45 og 46

Samfunn
Tankekart om følelser.
Noen å snakke med.

KRLE
Sangsstund på
mediateket for 1. -4.-trinn

Mat og langt friminutt

Mat og langt friminutt

Mat og langt friminutt

Mat og langt friminutt

Mat og langt friminutt

Matte
Multi 2a
side 42, 43 og 44.

Norsk

Naturfag

Stasjonsundervisning
-Lese for lærer
- p – regle på læringsbrett
- finbøker
- fargelegge
- Zeppelin arb.bok s.16

K&H
Vi rydder ute.

MKX -subtraksjon

Musikk
Vi øver på sangene
Lille Teodor fra Finse,
Eventyrvisa og
Fideli bom-bom

Leselekse Zeppelin 2a
Vi repeterer bokstavene
og lydene h, æ, p og j
Zeppelin arbeidsbok
side 14
Vi skriver æ- regle

Dyrespor i skogen
KRLE

Positivitetsplakat

Vi plukker blad og legger
dem i press.

Riktig god helg!

Lekser på mandag:
Norsk:
Les side 26 i Zeppelin 2a, lesebok. (tre ganger til en voksen).
Svar på spørsmålet side 26, muntlig.
Matte: Multi oppgavebok side 25.
Engelsk: Øv sammen med en voksen på å si de engelske
ordene og hva de betyr.
Lekser på tirsdag:
Norsk:
Les side 27 i Zeppelin 2a, lesebok. (tre ganger til en voksen).
Svar på spørsmålet side 27, muntlig.
Matte:
Multi oppgavebok side 21.
Engelsk: Øv sammen med en voksen på å si de engelske
ordene og hva de betyr.
Lekser på onsdag:
Ta med sykkel og hjelm om du skal bruke sykkelbane i siste time
Norsk:
onsdag.

Les side 28 og 29 i Zeppelin 2a, lesebok. (Les tre ganger til
en voksen). Si en elling til en voksen.
Matte:
Multi oppgavebok side 22.
Engelsk:
Øv sammen med en voksen på å si de engelske ordene og
hva de betyr.
Lekser på torsdag:
Norsk:
Les side 30 og 31 i Zeppelin 2a, lesebok. (tre ganger til en
voksen). Svar på spørsmål 1 og 2 muntlig.
Matte:
Multi oppgavebok side 23.
Engelsk:
Øv sammen med en voksen på å si de engelske ordene og
hva de betyr.

Læringsmål
Norsk:
Jeg kan skrive bokstavene
h, æ, p og j.
Jeg kjenner igjen ordene det og de.

Engelsk

Norsk

six

seks

seven

syv

eight

åtte

nine

ni

ten

ti

Matte:
Jeg vet at subtraksjon betyr minus.
Sosialt mål :
Jeg sier «hei» til de andre i klassen,
når jeg møter dem.

Ukas ord

det
de
Til foreldre/foresatte
Fredag 27. september blir det
vaksinering for de som har valgt
dette. Helsesykepleier, Linn Rikke sa
til barna kunne ta med seg en
bamse eller noe lignende denne
dagen.

Ukas begreper
Subtraksjon - minus
Er lik =

Er det samme
som

