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Forslag til årsplan – Nye Zeppelin 2A
Denne årsplanen har samme inndeling i tema som tekstene i elevbøkene (se «Innhold», side 4–5 i 2A og 2B).  
Innenfor hvert tema er tekstene i denne planen videre samlet etter type: skjønnlitterære tekster, faktatekster,  
tekster om tale-, lese- og skriveutvikling, og tekster om ordkunnskap og rettskriving.

Tema: Fint å gå på skolen!

Periode Tekster fra elevbok 2A Stikkord til tekst Læringsfokus

4 uker Skjønnlitterære tekster
Alfabet-regle 6
Klappelek 10
Bukkene Bruse begynner på skolen 14
Skoleveien vår 20
Frans er flink til å lese 22
Ny i klassen 25

Skolen i mange land 28
Litt matematikk 37
Hvor er alle? 38, Fem barn fra Norge 39

Rim om alfabetet
Klappevers
Moderne eventyr, skolestart
Skolevei i mange land
Ikke alltid lett å lære
Ingen å leke med
Skolehverdag i mange land
Vitser om regning 
Navnerim

• Repetere alfabetet
• Samtale om tekst og bilder og 

om egne erfaringer rundt temaet 
skolehverdag, tegne og skrive 
om temaet

• Finne rimord og lage egne rim

Faktatekster 
Moro med språk 34 Språkquiz, dyrespråk, forskjeller i 

norske dialekter og språk i mange 
land

• Samtale om språk og språklige 
variasjoner

• Svare på spørsmål om teksten

Tale-, lese- og skriveutvikling
Før vi leser (BO) Svar på spørsmål før du leser en 

tekst (repetisjon fra 1. trinn)
• Ta BO-blikk på en tekst

Ordkunnskap og rettskriving
Vokaler og konsonanter 8
Ord vi ofte møter 40

Fokus: Vokaler og konsonanter
Fokus: Lese raskt vanlige ord  
Bruke LDS

• Kunne si navn på vokaler og 
konsonanter

• Øve på å lese raskt

Tema: Venner?

Periode Tekster fra elevbok 2A Stikkord til tekst Læringsfokus

3 uker Skjønnlitterære tekster
Tor blir sur 42
Den nye guten i gata 45

Tegnetime i 2A 46
Da Lille Larsens hus blåste bort 52

Konflikt i lek, dramatekst
Nynorsk dikt
Konflikt mellom venner
Gode naboer

• Samtale om tekstene og temaet 
vennskap, tegne og skrive til 
tekstene

• Finne bokmålsord for nynorske 
ord i diktet

Faktatekster
Gode venner 58 Vennskap og dyr

• Samtale, tegne og skrive om 
vennskap 

• Svare på spørsmål om teksten

Tale-, lese- og skriveutvikling 
Å lese sammen med en voksen 60 

Hemmelighet 61

Frida trener på å lese sammen 
med lærer Kristin
Dikt 

• Lese sammen med en voksen 

Ordkunnskap og rettskriving
Setning, stor bokstav, punktum 62 Fokus: Setning

Fokus: Stor bokstav og punktum

• Kunne skrive en setning med 
stor bokstav og punktum 



Nye Zeppelin 2 Årsplan – Bokmål2

Tema: Å leve i familie

Periode Tekster fra elevbok 2A Stikkord til tekst Læringsfokus

4 uker Skjønnlitterære tekster
Sju år! 64
Ein prikk 66

Bestefar og jeg 67
Lena blir storesøster 72

Jeg vil rømme 77
To stygge monstre 80

Bursdagsgaver
Nynorsk dikt
Tre generasjoner på hyttetur
Søster eller bror?
Å føle seg oversett
Sinne og misunnelse

• Samtale om tekstene og 
temaene familie, relasjoner og 
følelser

• Tegne og skrive til tekstene
• Finne bokmålsord for nynorske 

ord i diktet 

Faktatekster
Hvorfor sier vi mamma? 78
En flink pappa 88

Språkutvikling hos babyer
Pingvin-pappa passer på eggene

• Svare på spørsmål til teksten
• Gjenfortelle fakta fra teksten

Tale-, lese- og skriveutvikling 
Å sitte i fortellerstolen 86 Stikkord og begreper for å fortelle 

om en bok du har lest 
• Kunne fortelle om en bok

Ordkunnskap og rettskriving
Spørretegn og utropstegn 90 Fokus: Spørretegn / Utropstegn

• Kunne skrive setninger med 
spørretegn og utropstegn

Tema: Du store verden!

Periode Tekster fra elevbok 2A Stikkord til tekst Læringsfokus

2 eller 3 
uker

Skjønnlitterære tekster
Det du ønsker deg mest 94 Å få en lillebror

• Samtale, skrive og tegne om 
teksten

Faktatekster
FN = De forente nasjoner 92
Ørkener 100
Eiffeltårnet 102

Faktatekster • Svare på spørsmål om tekstene
• Gjenfortelle fakta fra teksten

Tale-, lese- og skriveutvikling
Å snakke sammen 98 Gode råd for når du lytter /  

når du snakker selv

• Kunne si hva som er viktig når vi 
snakker sammen

Ordkunnskap og rettskriving
Ord for månedene 104 Regle om månedene

Fokus: Månedene

• Kunne si og skrive navnet på 
månedene
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Tema: Kjæledyr

Periode Tekster fra elevbok 2A Stikkord til tekst Læringsfokus

3 uker Skjønnlitterære tekster
Klara elsker katter 106
Hus-pus 109 
Sam møter en hund 112

Stjålet venn 114 

Å fange en katt
Dikt
Å være redd for hunder
Å låne en hund 

• Samtale om tekstene
• Skrive videre på fortellingene
• Finne rimord i dikt

Faktatekster
Tre spørsmål om katter 110
Tre spørsmål om hunder 120

Faktatekster om hunder og katter • Svare på spørsmål til tekstene
• Gjenfortelle fakta fra teksten

Tale-, lese- og skriveutvikling 
Å lese med læringsvennen 122

2B skriver dikt 126

Om korlesing, ekkolesning og 
veksellesing
Beskrivelse av og eksempel på 
femlinje-dikt

• Korlese, ekkolese og veskellese 
• Skrive femlinje-dikt

Ordkunnskap og rettskriving
Ord for dagene 124 Regle om ukedagene

Fokus: Navnene på ukedagene

• Kunne skrive navnet på dagene 
og si dem i riktig rekkefølge

Tema: Vi skaper

Periode Tekster fra elevbok 2A Stikkord til tekst Læringsfokus

2 eller 3 
uker

Skjønnlitterære tekster
Stian lager julepynt 128 På julemarked

• Samtale om teksten
• Skrive og tegne om temaet 

i teksten

Faktatekster 
Vi liker det som er vakkert 132

Lag en gave 133
Bo på snøhotell? 134 

Å pynte seg, bilder av samiske 
drakter og mønstre
Forklaring: lage et perlekjede
Å bygge av is og snø

• Finne og beskrive bilde
• Følge en forklaring for å lage 

noe
• Svare på spørsmål til teksten

Tale-, lese- og skriveutvikling
2B bruker skriveramme 138 Eksempler på skriverammer og 

bildebeskrivelser

• Bruke skriveramme
• Skrive om et bilde

Ordkunnskap og rettskriving
Ord for tall 136 Telleregle

Fokus: Ord for tall
• Kunne skrive tall med bokstaver
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Forslag til årsplan – Nye Zeppelin 2B

Tema: Nytt år

Periode Tekster fra elevbok 2B Stikkord til tekst Læringsfokus

2 uker Skjønnlitterære tekster
Det beste som hendte i fjor
Snøsøsteren 8 

Tekster om egne opplevelser
Vinter

• Samtale om tekstene, skrive 
egne tekster og tegne om 
temaet 

Faktatekster
Årstider 10 Tabell for måneder og årstider

Fakta om årstider
• Kunne årstidene

Tale-, lese- og skriveutvikling
2B skriver bokomtaler 12 Beskrivelse av og eksempel på 

bokomtale
• Skrive en bokomtale

Ordkunnskap og rettskriving
Lureord: ord med ei og øy 14 Fokus: Ord med ei og øy 

(diftonger)
• Kunne skrive ord med ei og øy

Tema: Mer om dyr

Periode Tekster fra elevbok 2B Stikkord til tekst Læringsfokus

2 uker Skjønnlitterære tekster
Gorm er en snill orm 16 Hoggorm og mus

• Samtale om teksten
• Skrive om og tegne til temaet

Faktatekster
Ulv 20
Baby-elefanten Mutara 22
Ærfugl og dundyner 24

Ulv
Elefantbabyer og -familier
Ærfugler og ederdun

• Gjenfortelle fakta fra tekstene
• Svare på spørsmål om teksten

Tale-, lese- og skriveutvikling
Gjenfortell! 26
Marsvin 27
Akvariefisk 28
Kongepyton 29

Forklaring for gjenfortelling
Faktatekster (øvetekster) • Gjenfortelle en tekst 

Ordkunnskap og rettskriving
Lureord: ord med ai og au 30 Fokus: Ord med ai og au • Kunne skrive ord med ai og au

Tema: Eventyr

Periode Tekster fra elevbok 2B Stikkord til tekst Læringsfokus

2 uker Skjønnlitterære tekster
Den magiske gryta 32
Haren og skilpadden 34
Reven og kråka. Et samisk eventyr 36 

Tradisjonelle eventyr

Samisk dyreeventyr, dramatekst

• Samtale om tekst og illustrasjon
• Gjenfortelle eventyr
• Spille teksten som skuespill/

dokketeater

Faktatekster
Hår 41 Menneskehår 

Eventyrfiguren Rapunsel
• Gjenfortelle fakta fra teksten

Tale-, lese- og skriveutvikling
Å lese for andre 42
Tre Hodja-historier 43 

Råd for å lese høyt for andre
Tekster for å øve på å lese høyt

• Lese en tekst høyt for andre

Ordkunnskap og rettskriving
Lureord: ord med ng 46 Fokus: Ord med ng • Kunne skrive ord med ng
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Tema: Ta vare på jorda!

Periode Tekster fra elevbok 2B Stikkord til tekst Læringsfokus

3 uker Skjønnlitterære tekster
Sam og Noa redder humler 50

Eventyret om silkeormen 55
Fortelling om humler
Eventyr om silkeorm 

• Gjenfortelle innhold fra tekstene
• Tegne og skrive egen tekst om 

temaene 
• Finne bilder på internett

Faktatekster
Trenger vi humler og bier? 48 
Frosken du ikke bør kysse 60

Har du en fleece-genser? 62

Humler og bier
Giftige frosker, medisiner fra 
regnskogen 
Fleece lages av plastikk

• Gjenfortelle fakta fra tekstene, 
lage tankekart

• Svare på spørsmål til tekstene

Tale-, lese- og skriveutvikling
2B lager tankekart 64
Piggsvinet 65

Hvordan lage tankekart
Om piggsvin (eksempeltekst)

• Lage tankekart

Ordkunnskap og rettskriving
Lureord: ord med o for å 66 Fokus: Ord med o for å • Kunne skrive ord med o for å

Tema: Vi skal klare det!

Periode Tekster fra elevbok 2B Stikkord til tekst Læringsfokus

2 eller 3 
uker

Skjønnlitterære tekster 
Skidag 68 
Mina vil spille fotball 70

Det går bra! 74 
Ulvegutten 76 
Det hjelper å le litt 80

Å grue seg
Gutter/jenter
Dikt 
Å være redd
Vitser

• Samtale om teksten og egne 
erfaringer med temaet

• Fortelle vitser og lage egen 
vitsebok

Faktatekster 
Alltid noe å være glad for 82 Å være lam, handikapidrett

• Gjenfortelle innhold fra teksten
• Finne informasjon på internett, 

skrive om den

Tale-, lese- og skriveutvikling
2B skriver bøker 84 
Hva skal vi skrive om? 86 

Å skrive egne bøker
Å finne emner og idéer til bøker

• Skrive bok 

Ordkunnskap og rettskriving
Lureord: spørreord med stum h 88 Fokus: Spørreord med stum h

• Kunne skrive spørreord med 
stum h 

Tema: Mye å lure på 

Periode Tekster fra elevbok 2B Stikkord til tekst Læringsfokus

2 eller 3 
uker

Skjønnlitterære tekster
Hundrelappen 90
Samira og skjelettet 96
Jeg 100 
Det er nok best slik 101 

Å finne penger 
Skjelettet vårt
Forskjell på data og menneske 
Hva skjer når vi dør?  

• Samtale om teksten
• Skrive egne spørsmål til teksten
• Gjenfortelle fra teksten

Faktatekster 
Faktisk fantastisk 104 Møte med tre forskere, tema:

trekkfugler, språk og 
verdensrommet

• Svare på spørsmål til tekstene

Tale-, lese- og skriveutvikling
Bare spør 94 Fem fakta om skjelettet

2B lager spørsmål til teksten

• Lage les og finn-spørsmål
• Lage tenk selv-spørsmål

Ordkunnskap og rettskriving
Lureord: Flere ord med stum h 108 Fokus: Flere ord med stum h • Kunne skrive ord med stum h
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Tema: Før oss

Periode Tekster fra elevbok 2B Stikkord til tekst Læringsfokus

2 eller 3 
uker

Skjønnlitterære tekster 
Himmelen var alltid blå 110 Mamma viser bilder fra da hun og 

mormor var barn

• Skrive om bilde i teksten
• Finne eget bilde og fortelle om 

det

Faktatekster 
Skolen for 70 år siden 114
Neandertalere 121
Tutankhamon 12

Skolen i gamle dager 
Menneskearter 
Faraoen i pyramiden

• Gjenfortelle fakta fra teksten
• Svare på spørsmål om teksten

Tale-, lese- og skriveutvikling
Nysgjerrigper! 118 Hva 2B gjør for å finne svar på noe 

de lurer på

• Hvordan finne svar på spørsmål 
• Skrive eget spørsmål om noe vi 

lurer på 

Ordkunnskap og rettskriving 
Lureord: ord med e for æ 126 Fokus: Ord med e for æ • Kunne skrive ord med e for æ

Tema: Mot sommer

Periode Tekster fra elevbok 2B Stikkord til tekst Læringsfokus

2 eller 3 
uker

Skjønnlitterære tekster 
Bestefar-øya 128 

Frøet 140 
Sola 141

Sid og bestefar på seiltur
Dikt 
Nynorsk dikt

• Skrive om bilde
• Tegne og skrive videre om tema 

i tekstene
• Dramatisere dikt
• Finne bokmålsord for nynorske 

ord i diktet

Faktatekster
Natt og dag 134 
Hver farge betyr noe 136

Eventyr om stemorsblomsten
Om maleren Nikolai Astrup  

• Gjenfortelle innhold fra tekstene
• Lage eget spørsmål til teksten

Ordkunnskap og rettskriving
Lureord: ord med stum d 138 Fokus: Lureord med stum d • Kunne skrive ord med stum d


