
 

UKEPLAN FOR 2.TRINN UKE 42 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
08.45 

- 
09.30 

Ukestart  
Zippy/KRLE 

 
Norsk 

STL+ faktaktekst 
om kroppen. 

 
        Liv og røre 
           i  norsk 

Matte 
Stasjoner 

 
 

Liv og røre i 
matte 

Norsk 
STL+/stasjoner 

Engelsk 
 

09.30 
- 

10.15 

Norsk 
STL+/stasjoner 

Liv og røre 

Gym Matte 
     
     Liv og røre 

10.15- 
10.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.30 
- 

11.00 

Naturfag 
Kroppen 

Norsk 
Lese/språklek 

Gym Matte Zippy/KRLE 

11.00-  
11.30 

Mat Mat Mat Mat Felleslunsj 
på SFO 

11.30- 
12.00 

Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00- 
13.30 

Uteskole 
(Naturfag:kroppen) 

 

      Kort dag. 
Skoleslutt 

11.30 

Klassedelte 
stasjoner: 

     Lek SFO/Norsk 

 

Kunst og 
håndverk 

(Trine) 

Kort dag. 
Skoleslutt 

11.30 

13.30- 
13.45 

Friminutt  Friminutt Friminutt  

13.45- 
14.30 

Vi tegner og skriver logg 

fra uteskole 
Skolekor 

(Cathrine) 

Naturfag:  
Doktorlek  

 Skoleslutt 14.30 Skoleslutt 
14.30 

Skoleslutt 14.30 

LEKSER 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  
GOD 

HELG! 

Vis turboka 
hjemme. Fortell om 
noe vi gjorde på 
uteskolen.  

Les s. 32-33 i 
Ordriket 2A.  

Les tegneserien s. 44-
45 i Ordriket 2A.  

Øv på øveordene:  

hva    hvor    hvem  
det      de       den  

LÆRINGSMÅL 

Norsk Jeg kan lese og skrive øveordene (se torsdagsrute)  
Jeg kan lese og lage tegneserier.   

Matte Jeg vet hva en tallinje er (en linje med tall).  
Jeg kan regne på tallinje og tom tallinje.  

Zippy/PALS Jeg kan være en god hemmelig venn.   
Jeg kan følge beskjeder.  

Naturfag Jeg kan navnet på 10 kroppsdeler.  
Jeg vet at vi har fem sanser og hva sansene kan gjøre.  

 



INFORMASJON TIL HJEMMET 
Hei alle sammen!   
Håper dere har hatt en fin ferie! Her er litt informasjon om denne skoleuka.  
 
Uteskole: På uteskolen blir vi ute i skoleområdet. Her blir det mulighet for å grille for de 
som ønsker å ha med seg grillmat. Ute jobber vi videre med temaet kropp og sanser, og 
har blant annet en smaksundersøkelse der vi skal teste smaksløkene våre.  
 
Doktorlek: Vi jobber videre med sansene våre og kroppen i naturfagen og uteskolen. Før 
ferien hadde vi doktorlek som språklek i forbindelse med temaet kroppen. Dette likte 
elevene godt, så vi gjør dette denne uken også.  
 
Hemmelig venn: Vi begynner med hemmelig venn. Alle elevene får en klassekamerat som 
hemmelig venn og skal være ekstra grei mot denne i en uke. På mandager skriver elevene 
et brev med STL+ og lager en tegning til sin hemmelige venn. Vi avslører hvem som har 
hatt hverandre som hemmelig venn hver fredag.  
 
Knerten: Vi begynner å lese boka om Knerten av Anne Cath Vestly. Neste uke lager vi våre 
egne pinnevenner, og jobber med skriving og lesing rundt Knerten som tema fremover. 
Når boka er ferdig lest setter vi av tid til å se filmen. Det blir bra!   
 
Husk at det bare er å ta kontakt om dere lurer på noe   
Ønsker dere en fin uke!  
Hilsen Ingrid Bakkerud 
Tlf: 94422964  
Visma flyt: 19123 01696 0010      
 
 
 

 

Ukeplanen er sett og lest:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Signatur fra forelder/foresatt) 


