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Ukeplan for 2.trinn uke 9 

og 10.  

 
Beskjeder: 

• Mål etter endt 4.trinn er at 

elevene skal ha funksjonell 

sammenhengende skrift. Vi har nå begynt å øve på stavskrift/små 

bokstaver. Tirsdager blir, en god stund fremover, satt av til denne 

treningen. Det vil bli mye differensiering siden elevene er på svært ulikt 

nivå. 

• Tirsdag 5.mars (uke 10) inviterer vi til foreldre/elev frokost i 

undervisningsrommene. Ta med egen smurt niste, skolen står for kaffe/te. 

Vi ønsker å bidra til flere møteplasser der barn og voksne kan møtes til 

sosial sammenkomst. 

• Norsk omgir oss i alle situasjoner i hverdagen. Lese- og skriveleksen vil 

derfor fremover være matematikkinspirert, men elevene skal svare skriftlig 

med hele, fortellende setninger. 

• Alle elevene vil de neste to ukene få samme lesebok å lese (jmf 

dybdelæring). Noen leser denne fint selv, men andre trenger støtte av 

foreldre eller bli lest for. Boken vil ikke bli byttet, men det kommer 

oppgaver til teksten som skal besvares i bamseboken. Elevene vil få 

differensierte oppgaver. Se i loggen hvilken lese-lekse ditt barn skal ha 

disse ukene. 

• OBS: Informasjon om Storforeldremøte finner dere under info 

fra trinnet på hjemmesiden. 
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Uke 10 

Tirsdag 

Uke 10 

Onsdag 

Uke 10 

Torsdag 

Uke 10 

Fredag 
Lese/skrive 

Diplodoktus: les s 2 – 5 i 

Digre dinosaurer. Svar 

på oppgavene til sidene i 

bamseboken. 

 

 

Apatosaur: Les s 14 - 16i 

Digre dinosauer. Svar på 

oppgavene til sidene ved 

hjelp av søke-les i 

bamseboken.   

 

Matematikk: 

Gjør ark i 

matamatikkpermen din. 

 

 

Lese/skrive:  

Diplodoktus: Les s 6 – 

9 i Digre dinosaurene. 

Svar på oppgavene til 

sidene i bamseboken.  

 

 

Apatosaur: Les s 14 - 

16i Digre dinosaurer. 

Svar på oppgavene til 

sidene ved hjelp av 

søke-les i bamseboken.   

 

Matematikk:  

Gjør ark i 

matematikkpermen din. 

 

Engelsk:”What`s the 

time?”. Oppgave limt 

inn i engelskboka. 

 

Lese/skrive: 

Diplodoktus: Les s 10 – 

13 i Digre dinosaurer. 

Svar på oppgavene til 

sidene i bamseboken. 

 

 

Apatosaur: Les s 14 – 

16 i Digre dinosaurer. 

Svar på oppgavene til 

sidene ved hjelp av 

søke-les i bamseboken.   

 

Matematikk;  

Gjør ark i 

matematikkpermen din.  

 

Hjelp til hjemme;  

Hjelp til med å lage 

middag. 

 

  

Lese/skrive: Les og 

løs matematikk 

nøtten som ligger i 

leseloggen. Skriv 

svaret med hel, 

fortellende setning 

på selve arket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 9 

Tirsdag 

Uke 9 

Onsdag 

Uke 9 

Torsdag 

Uke 9 

Fredag 

Matematikk: 

Ingen lekse.  

 

Ukens sosiale lekse: 

Jeg skal si hei til 

minste tre, med navn, 

når jeg kommer inn 

skolegrinden. 

Lese/skrive:  

Diplodoktus: les s 2 – 5 i 

Digre dinosaurer.  

Repeter tre ganger. 

 

Stegosaur: Les s 2 – 5 i 

Digre dinosaurer. Svar 

på oppgavene til sidene 

ved hjelp av søke-les i 

bamseboken.   

 

 

Matematikk:  

Gjør ark i 

matematikkperm. 

 

 

Engelsk: Gå inn på 

stairs1-

4.cappelendamm.no 

Velg Stairs 2. Gå så inn 

på The time. Gjør 

exercises 2 m/lyd. 

 

Lese/skrive: 

Lese/skrive:  

Diplodoktus: Les s 6 – 

9 i Digre dinosaurene.  

Repeter tre ganger  

 

Stegosaur: Les s 6 - 

9 i Digre dinosaurer. 

Svar på oppgavene til 

sidene ved hjelp av 

søke-les i 

bamseboken.   

 

Matematikk;  

Gjør ark i 

matematikkperm.  

 

 

Hjelp til hjemme: Ta 

ut matboksen din og 

gjør den ren. 

 

Diplodoktus: Les s 10 

– 13 i Digre 

dinosaurer. Repeter 

tre ganger 

 

 

Stegosaur: Les s 10 – 

13 i Digre dinosaurer. 

Svar på oppgavene til 

sidene ved hjelp av 

søke-les i 

bamseboken.   
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Ukas mål: 

Norsk: Jeg kan bruke spørsmålsformuleringen til å lage en ny helsetning. Jeg jobber videre med 

diftonger. Jeg øver meg på å plassere bokstavene riktig inn i bokstavhus. 

Matematikk/Naturfag; Jeg vet når dinosaurene levde. 

Engelsk: Jeg kan beskrive en dinosaur på engelsk. 

KRLE: Jeg kan fortelle noen lignelser Jesus fortalte. 

Sosialt: Jeg avslutter friminuttet når det ringer. Jeg snakker hyggelig til mine medelever. Jeg 

viser hensyn og omtanke til de rundt meg, både på skolen og på fritiden.  

 

 

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 

09.30 

Krle /  

matematikk 

Norsk /  

Matematikk /       

engelsk 

Norsk / 

Matematikk / 

engelsk 

Kroppsøving/ 

K og H 

Uteskole 

Info kommer på 

mobilskole 

09.30 

10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 

 

10.00 

11.00 

Stasjoner     Norsk / 

Matematikk / 

    engelsk 

Norsk / 

Matematikk / 

engelsk 

K og H / 

Kroppsøving   

 

Uteskole  

11.00 

11.30 

Spise 

Film  

Spise 

film 

Spise 

film 

Spise 

film 

 
11.30 

12.00 

Storefri 

TL - leker 

Storefri 

TL - leker 

Storefri TL-

leker 

Storefri 

TL-leker 

 

12.00  

13.00 

Stasjoner Norsk / 

Matematikk / 

engelsk 

Slutt 12.45 

Norsk/ 

matematikk/ 

engelsk 

Norsk 

 / 

Matematikk 

  

13.00 

13.15 

Friminutt  Friminutt Friminutt  

13.15 

14.00 

Matematikk 

/  

Krle 

 Blomst Matematikk 

/ 

Norsk 
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