Ukeplan for 2 trinn
Time

Mandag 21.10
Monday

1
08.30 09.15

2
09.15 –
10.00
(09:30-10:40)

3
10.15 11.15

4
5.
12.30 –13.15

13.15

6
13.30 –
14.15

Tirsdag 22.10
Tuesday

Onsdag 23.10
Wednesday

Torsdag 24.10
Thursday
Engelsk
Vennskapsdagen 

Fredag 25.10
Friday

My family and home

Zeppelin arbeidsbok
side 24.

Matte
Multi 2a
side 66-75

Matte
Multi 2a - prøve
side 74 + øvesider

Samfunn
Vi lærer om FN-dagen
som er på torsdag

Matte
Multi 2a
Side 66-75

Samfunn
FN-dagen

KRLE

Mat og langt friminutt

Mat og langt friminutt

Matte
Multi 2a
Lengdemåling s. 66-75

Gym

Naturfag

Tur med 7. trinn i Draget

Hvor lang er en meter?

Vi måler:
Kortere enn en meter
Lengre enn en meter

Halloween-bok på
læringsbrettettankekart

Leselekse Zeppelin 2a
Zeppelin arbeidsbok
side 23.
Norsk
Zeppelin 2a
gjennomgå leselekse.
Vi starter å lage Halloweenbok på læringsbrettet.
Vi lager forside

Musikk
Hele trinnet øver sammen
på sangen
Antijantelov
til FN-samlingsstund
torsdag

Halloween-bok på
læringsbrettet - tankekart

Norsk
Leselekse Zeppelin

UKE: 43

Norsk
Halloween-bok
– sett inn bilder

Norsk

Mat og langt friminutt

11.45-12.30

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

KRLE

Mat og langt friminutt
Flaggheising og
samlingsstund med tema
FN-dagen v/ elevrådet
Norsk
Halloween-bok på
læringsbrett – sett inn bilder

Zippy

K&H
Halloween-pynt
Rydd klasserom og
garderobe

Riktig god
helg!

Lekser på mandag:
Norsk:
Les side 44-45 i Zeppelin 2a, lesebok. Bruk BO før du leser!
(les tre ganger til en voksen).
Gjør oppgave 1 a) og b). Tegn og skriv i skriveboka.
Matte:
Multi oppgavebok side 32.
Engelsk: Øv sammen med en voksen på å si de engelske ordene og hva
de betyr. Du kan gjerne øve på å skrive dem.

Lekser på tirsdag:
Norsk:
Les side 46-47 i Zeppelin 2a, lesebok. (tre ganger til en
voksen) Gjør oppgave 1. Skriv i skriveboka
Matte:
Multi oppgavebok side 33.
Engelsk: Øv sammen med en voksen på å si de engelske
ordene og hva de betyr.
Lekser på onsdag:

Læringsmål
Norsk:

Jeg kan finne bilder,
skrive, lage lydfil og
tegne og sette inn i
bookcreator.
Matte:

Jeg vet hva flest og
færrest betyr.
Jeg behandler nettbrettet
mitt fint og bruker det til
læringsaktiviteter.
Ukas ord

Lekser på torsdag:
Norsk:
Les side 49 i Zeppelin 2a, lesebok. (tre ganger til en voksen).
Matte:
Multi smart øving i minst 15. min.
Engelsk:
Øv sammen med en voksen på å si de engelske ordene og
hva de betyr. Du kan gjerne øve på å skrive dem.

Til foreldre/foresatte

Husk å lade
nettbrettet hjemme!

Norsk
seng
stor
liten
bord
leker
hamster

Ukas begreper
lengst

Ta med sykkel og hjelm om du skal bruke sykkelbane i siste time
Norsk:
onsdag.

Les side 48 i Zeppelin 2a, lesebok.
Læringsbrettet :STL+ Skriv minst 3 ting du vet om spytt.
Matte: Multi oppgavebok side 34.
Engelsk:
Øv sammen med en voksen på å si de engelske ordene og
hva de betyr. Du kan gjerne øve på å skrive dem.

Engelsk
bed
big
little
table
toys
hamster

kortest

