
     

                           HØST         
 

 

Mandag 08.10. Tirsdag 09.10. Onsdag 10.10. Torsdag 11.10. Fredag 12.10. 
Norsk: 

Gjennomgang av leksa 

Vann er overalt 

 

 

 

 

Bibliotek –  

Vi bytter bøker 

 

KRLE: 

Etikk: 

Barns rettigheter 

 

(leksehjelp)  

Norsk:  

Skriving 

 

Brannøvelse 

 

Matte:  

«Minus til 20 og tallinje» 

 

Kunst og håndverk: 

 

 

 

 

Norsk / Matte: 

Stasjoner  

 

 

 

 

 

Vi jobber med  

Ukas ord 

 

Naturfag: 

Dyr i skogen; Reven 

 

 

 

 

Matte:  

«Minus til 20 og 

tallinje»  

 

 

Samfunnsfag: 

Hvem bestemmer 

 

 

Engelsk: 

“In the classroom” 

Musikk 

 

Høstfest i skolehagen 

etter skoletid. Se bak 

på ukeplanen 

2A: innegym 

 

 

 

 

Norsk/ matte:  

Klassens time 

Vi repeterer fra uken 

 

Matte:  

«Minus til 20»  

 

Vi jobber på Laptop 

 

 

Til tirsdag  Til onsdag Til torsdag Til fredag GOD HELG! 

Norsk:  Les i Salto- leseboka 

s. 42 eller 43. 

Skriv minst tre setninger om 

hva du ser på bildene s.42 og 

43. Skriv i skriveboka di. 

Husk: Overskrift, dato, stor 

bokstav i begynnelsen av 

setningen, mellomrom mellom 

ordene og punktum. 

Matte:  

Gjør side 30 og 31 i Radius 

oppgavebok. 

 

 

 

Naturfag: 

Les om reven s. 12 og 13. i 

Mylder. Skriv minst 4 

setninger om reven i 

skriveboken din. 

Husk: Overskrift; Reven, 

dato, overskrift, stor 

bokstav i begynnelsen av 

setningen, mellomrom 

mellom ordene og punktum. 

Matte:  

Gjør side 32 og 33 i 

Radius oppgavebok. 

 

 

 

Hilsen Anette, Cecilie, 

Torunn, Karin Hanne, 

Trond og Jalal 

 
 

  
 

UKEPLAN 2A 

UKE 41-2018 
 

 

 



 

 

MÅL FOR UKA: 

NORSK: 

Jeg er en god lytter 

Jeg holder blyanten riktig 

Jeg kan forklare hva en innsjø er. 

MATTE: 

Jeg kan tiervenner og regne på tallinje. 

PALS: 

Jeg kommer presis inn etter friminutt. 

Jeg tar med flere barn på leken. 
 

 

BESKJEDER:   
- Husk innesko, skiftetøy og regntøy. Alt skiftetøy som er på skolen må merkes med navn og være i egen pose med navn, som henges på 

knaggen. Vi har dessverre mindre plass i garderoben dette skoleåret. ALLE må ha egne innesko på skolen, som ikke brukes på aks. 

- Innegym på fredag. Barna kan gjerne kle seg i gymtøy. 

- Husk at postmappa må ligge i sekken.  

- HØSTFEST I SKOLEHAGEN Årets høstfest blir torsdag 11. oktober kl 16-18. Det blir over samme lest som i fjor, med salg 

av suppe, lefser, pinnebrød mm, korpsinnslag og aktiviteter. 
- Mail: karin0406@osloskolen.no  

- (trond2712@osloskolen.no) (cecils2802@osloskolen.no) 

Ukas øveord 

(ordbilder): 
Hav 
Elv 

Innsjø 
Damp 

 
 
 

AKS: LÆRINSSTØTTENDE AKTIVITETER: 
Tema: Alfabet og høytlesing.  

  
På morgenåpningen: Alfabetspuslespill,  Bokstavjakt og bokstavspill på IPAD 
På ettermiddagen: Bokstaver i naturen, kunstprosjekt i skolehagen, leseløko. 

  
Regning: 
  

Tema: Klokka og geometri. 
  
Med aktiviteter som blant annet: 
På morgenåpningen: Klokkebingo og geometriske puslespill.  
På ettermiddagen: Vi lager klokker, klokkespill, leker oss med geometriske former både ute og inne. 
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