
UKEPLAN UKE 4 (23. jan.-27. jan.)  
  -2. klasse- 

 

 

Mandag 

Lekser Les side 16-17 leseboka (2B). Velg stjerne, måne eller soltekst. Les 3 ganger. 

Frivillig lekse Matematikk 2A s. 128 

Husk! Underskrift på matematikkprøven. Gymtøy og gymsko til tirsdag.  

 

Tirsdag 

Lekser Les side 16-17 i leseboka (2B). Velg stjerne, måne eller soltekst. Les 3 ganger. 

Husk!   

 

Onsdag 

Lekser Les diktet på s. 10 i leseboka (2B.) Les 3 ganger.  
Spør de voksne hjemme hvilken dag du er født på. 

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

 

Torsdag 

Lekser Gjør ferdig slektstreet vi har begynt på (i postlommen). Les om igjen s. 10 i leseboka (2B). 

Husk!  

 

Dette jobber vi med 

Norsk  Lese og skrive. Lære begrep knyttet til tid. 

Matte Hel- og halv time. Time, minutt, sekund. 

Engelsk Ord for mat og frukt. What do you like? I like... 

Kroppsøving Styrketrening og å jobbe i grupper. 

KRL Moses som barn 

Naturfag Uteskole: Kroppen vår. 

Samfunnsfag Ulike typer familier. 

Musikk Samspill og å synge sammen. 

 

Ukens sang 

«Du har noe ingen andre har» 

Ingen er som deg - KANON - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

Ukens bibelvers 

Jes. 41,10: Vær ikke redd, for jeg er med deg. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=atKyT20yiSI


 

Informasjon til hjemmet 

 

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

• Leseleksene skal leses 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. 

• På torsdag opptrer vi på storsamling (første time). Kjekt om noen foreldre har tid og lyst til å komme og se 

på! 

• Det er pølse og kakesalg på torsdag. 

 

Kontaktlærer: Arnhild Liseth Brakestad 

 Mail og telefonnummer: arnhild.brakestad@skg.as  41502604 
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