Ukeplan for 2 trinn
Time

Mandag 16.09
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.

Tirsdag 17.09
Tuesday

Onsdag 18.09
Wednesday

Norsk
Leselekse Zeppelin 2a

Norsk
Leselekse Zeppelin
Zeppelin arbeidsbok
side 12.

Zeppelin 2a
gjennomgå leselekse.

Vi repeterer bokstavene
og lydene ø, b, y, g
Vi skriver b - regle
Zeppelin arbeidsbok
side 11

Vi repeterer bokstavene og
lydene ø, b, y, g
Ø-regle

Samfunn
Brannvern

Matte
Multi 2a
s. 37
Mat og langt friminutt
Naturfag

Norsk

Mat og langt friminutt
Matte
Multi GB side 34-36.
MKX -addisjon
Musikk
Vi øver på sangene
Lille Teodor fra Finse,
Eventyrvisa og
Fideli bom-bom

Mat og langt friminutt

Tur I nærmiljøet

Vi repeterer lydene
ø, b, y,g
y-regle

Høst

KRLE
Ordene våre
Vivo s. 22-23

Torsdag 19.09
Thursday
Engelsk
Vennskapsdagen 
Quest s. 10

UKE: 38
Fredag 20.09
Friday
Norsk
Leselekse.

Vi repeterer bokstavene
og lydene ø, b, y, g

Matte
Kap 2 Multi 2a
s. 38-40.

Matte

Samfunn
Brannvern

KRLE
Vi skriver positive ord

Mat og langt friminutt
Stasjonsundervisning
Lese for lærer
G – regle
- finbøker
Lese i bøker - fargelegge
Zeppelin arb.bok s.13

Mat og langt friminutt
K&H
Brannøvelse
Fargeleggingsoppgave
Klippeoppgave

Multi 2a side 41.

Lekser på mandag:
Norsk:
Les side 20 i Zeppelin 2a, lesebok. (tre ganger til en
voksen).Svar på spørsmål 1 og 2 muntlig.
Matte: Multi oppgavebok side 16
Engelsk: Øv sammen med en voksen på å si de engelske
ordene og hva de betyr.
Ta med klær til å være ute.
Lekser på tirsdag:
Norsk:
Les side 22 i Zeppelin 2a, lesebok. (tre ganger til en voksen).
Si tre sammensatte ord som inneholder ordet brann
Matte:
Multi oppgavebok side 17. Gjør spillet nederst s. 12 hvis du
vil.
Engelsk: Øv sammen med en voksen på å si de engelske
ordene og hva de betyr.
Lekser på onsdag:
Norsk:
Ta med sykkel og hjelm om du skal bruke sykkelbane i siste time
Les side 23 i Zeppelin 2a, lesebok. (Les tre ganger til en
onsdag.
voksen). Svar på spørsmål 1-3 muntlig.
Matte:
Multi oppgavebok side 18. Gjør s. 15 hvis du vil.
Engelsk:
Øv sammen med en voksen på å si de engelske ordene og
hva de betyr.
Lekser på torsdag:
Norsk:
Les side 24-25 i Zeppelin 2a, lesebok. (tre ganger til en
voksen). Svar på spørsmål 1 muntlig.
Matte:
Multi oppgavebok side 20.
Engelsk:
Øv sammen med en voksen på å si de engelske ordene og
hva de betyr.

Læringsmål
Norsk:
 Jeg kan skrive bokstavene
ø, b, y, g
 Jeg kjenner igjen ordene
jeg, meg, deg, seg

Engelsk

Norsk

one

en

two

to

three
four

tre
fire

five

fem

Matte:
Jeg vet at addisjon betyr pluss.
Sosialt mål
Jeg sier hyggelige ting til andre.

Ukas ord

Til foreldre/foresatte



Husk foreldremøte
torsdag 19. september
kl 18.00 – 19.30

Ukas begreper
Addisjon +

Pluss

Er lik =

Er det samme
som

