UKEPLAN FOR 2. TRINN 2017/2018
UKE: 7
TEMA: Vinter.
MANDAG 12.02.
09.40-14.05

TIRSDAG 13.02.
08.00 – 12.25

ONSDAG 14.02.
08.00 – 13.20

TORSDAG 15.02.
08.00 - 12.20

FREDAG 16.02.
08.00 – 12.15

Åpne dagen

Gym

Åpne dagen

Åpne dagen

Åpne dagen

Matematikk/
norsk:
Stasjoner.

Norsk:
Høre leksa.

KARNEVAL
Barna kommer
ferdig utkledd!

Gjennomgang av
uka og lekser.
Norsk:
Vi blir kjent med
Zeppelin 2B.
Naturfag:
Sola, jorda og
månen.

Norsk:
Sammensatte ord.
Matte:
Repetisjon.
Vinterprøven.

Talentiade for
kulturstafetten. Vi
er publikum.
Matematikk:
Vinterprøven.
K&H:
Vi lager
karnevalspynt.

K&H:
Fingerhekling.

SFO/Buss: 14.05

Sosialt:
Norsk:
Matematikk:
Engelsk:

SFO/Buss: 12.25

SFO/Buss: 13.20

Uteskole:
Vi går på ski, ta
med tursekk med
bålmat,
vedkubbe, varm/
kald drikke,
sitteunderlag og
ekstra votter!

KINO
Vi avslutter dagen
med kino for hele
1.- 4. trinn.

Husk klær etter
vær! 

God vinterferie!


SFO/Buss:12.20

SFO/Buss: 12.15

UKAS MÅL
Jeg rekker opp hånda når jeg skal si noe.
Jeg kan vente på tur.
Jeg vet hva et sammensatt ord er og kan dele de opp i flere små ord.
Jeg kan bruke en tallinje til å løse regnestykker med addisjon og subtraksjon.
Jeg kan plassverdisystemet; enerplass, tierplass og hundrerplass.
Jeg kan ukedagene på engelsk.

Øveord norsk:
Lese + skrive
Det, beste, nyttår, ski, norsk,
skole.

Begrepsord:
Vite betydning
Sammensatte ord.

Engelske gloser
Vite hva de betyr og si de.
Monday, tuesday,
Wednesday, thursdag, Friday,
satuday, sunday

HJEMMEARBEID
Fag
Praktisk.

Bok

Mandag

Tirsdag

Sett på
bokbind på
Zeppelin 2B.

Husk gymtøy.

Onsdag

Norsk
lesebok.

Les s. 6 og 7 minst 3 ganger høyt for en voksen.
Lekse til mamma og pappa: Les s. 2 og 3. 

Matematikk.

Gjør 2 valgfrie sider mellom s. 4 og 53.

Engelsk.

Torsdag
Husk utstyr til
uteskole.

Bruk s. 47 i boka til å øve på de engelske ordene.

Hei alle sammen!
Som dere ser er det noen forandringer på ukeplanen denne uka. Vi kommer til å
prøve oss frem litt de neste ukene, finne gode systemer som fungerer godt for alle.
Kom gjerne med tilbakemeldinger på ukeplanen, leksene eller generelt! 
Denne uka begynner Ranja opp i 2. trinn i 80 % stilling, hun skal ha fri fast på
mandager. Hun gleder seg masse til å starte opp med denne gjengen.  Hun har nå
fått lest og hatt en prat med alle barna, dere vil få informasjon om dette på mail når
også kartlegging i matematikk er ferdig.
Vi starter opp med ny arbeidsbok og lesebok i norsk, Zeppelin arbeidsbok 2B og
Zeppelin lesebok 2B. Alle får samme leselekse denne uka, fra og med uke 9 vil det bli
en tredeling av lekser i norsk og matte. Bøkene de har lekse i må være med i sekken
hver dag, siden vi jobber med de på skolen.
På uteskolen på torsdag skal vi gå på ski i skolens nærmiljø. Dersom dere ikke har ski,
ta kontakt med Ranja.
Ved fravær gi beskjed til Tone på kontoret; 63888200.
Vi anbefaler å jobbe med skolearbeid litt hver dag. Si ifra dersom leksene er for lette
eller for vanskelige for ditt barn.
Ønsker de av dere som skal ha fri en riktig god vinterferie! 
Vennlig hilsen Ranja, Randi, Nadine og Vibeke.
Tlf Randi: 47795779 ( nytt) 91766466 randi.budahl@fet.kommune.no
Tlf Ranja: 47795773
ranja.matsson@fet.kommune.no

