
 

    UKEPLAN UKE 38 (19.-23. september) 
  -2. klasse- 

 

 

Mandag 

Lekser Ta med noe som starter med o eller m. Les side 34 i leseboka. Fortell til en voksen hva som 
er forskjellen på en vokal og en konsonant. Les 3 ganger. 

Husk!  

 

Tirsdag 

Lekser Les side 34 i leseboka igjen. Øv på å ta en pause hver gang det er punktum (si punktum 
inni deg). Les 3 ganger. 

Husk!   

 

Onsdag 

Lekser Les side 36-37 i leseboka. Velg stjerne, måne eller soltekst. Øv på å ta en pause når det er 

punktum. 

Husk! Uteskole på torsdag. Gode klær som passer til været. 

 

Torsdag 

Lekser Les side 36-37 igjen. Se på bildet. Fortell til en voksen: Hva trenger man for å bygge en 

fuglekasse? 

Husk! Gymtøy til fredag! 

 

Dette jobber vi med 

Norsk   Vi jobber med ulike skriveoppdrag, og øver på å skrive med de små bokstavene.  
Repeterer vokaler og konsonanter. 

Matte Subtraksjon, tierramme 

Engelsk «Back to school». Høflighetsfraser. 

Kroppsøving Rutiner og bli kjent. Leker og aktivitet med samarbeid som tema. 

KRL Jesu lignelser. Vi leser høyt, forteller og dramatiserer. 

Naturfag Uteskole: Tur i nærmiljøet. Stasjoner ute. 

Samfunnsfag Vi lager film om vennskap. 

Musikk Vi lager rytmer ved hjelp av “herming” og enkel notasjon. 

 

Ukens sang 

Friends, friends, 1, 2, 3. 
 
Friends, Friends 123 Lyric Video - The Kiboomers 

Preschool Songs & Nursery Rhymes - YouTube 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QaITh9NEQ38
https://www.youtube.com/watch?v=QaITh9NEQ38


Ukens bibelvers 

Sal 51,12. «Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd». 

 

 

 

Informasjon til hjemmet 

• Husk å sjekke postlommen hver dag. Her ligger ukeplan, lekseark og informasjon til hjemmet som kommer 
på papir. 

• Leseleksene skal lese høyt (med lyd). Les gjerne sammen med barnet (i kor). Barnet bruker en finger til å 

følge bokstavene bortover på arket mens han eller hun leser. Velg kun en av de tre tekstene. 

 

 

Kontakt: 

Arnhild Liseth Brakestad (kontaktlærer) tlf. 41502604, mail: arnhild.brakestad@skg.as 

-Kontaktlærertime: Fredager fra 12.15-13.00 

mailto:arnhild.brakestad@skg.as

