
     

                                      
 

Mandag 15.10. Tirsdag 16.10. Onsdag 17.10. Torsdag 18.10. Fredag 19.10. 
Norsk: 

Vann er livet  

 

 

 

 

 

Engelsk: 

My family and home  

 

Matte: 

minus til 20  

 

Bibliotek –  

Vi bytter bøker 

 

 

Leksehjelp 

Stasjoner:  

Stasjoner med Ipad, 

skrivetrening, 

lesetrening og 

forståelsesoppgaver 

 

Vi øver til FN-samling i 

samlingssalen  

 

Samfunnsfag: 

Hvem bestemmer 

 

Norsk: 

Dobbelkonsonant 

 
Vi øver til FN-samling i 

samlingssalen  

 

 

 

 

   Kunst og håndverk: 

Høst 

Matte:  

Minus til 20 og tallinje 

 

TUR 

Bokstaver i naturen 

 

Vi går på tur til 

Rådyrdalen. Ta med 

sitteunderlag og husk 

klær etter vær. 

 

Svømming: 

Husk badehette! 

 
 

KRLE: 

Barns rettigheter 

 

PALS-premie: 

Vi ser på film  

 

Til tirsdag  Til onsdag Til torsdag Til fredag  God helg! 😊  

Norsk:  Les i Salto- 

leseboka s. 46 eller 47.                   

og  svarer på spm. 1 og 2 

på s. 47, og      svarer på 

spm. 3 og 4 på s. 47. Skriv i 

skriveboka di. 

Husk: Overskrift, dato, 

stor bokstav i begynnelsen 

av setningen, mellomrom 

mellom ordene og punktum. 

Matte:  

Gjør side 34 og 35 i 

Radius oppgavebok. 

 

 

Norsk:  

Les ukas ord og forklar hva 

de betyr til en voksen. Skriv 

ordene så pent du kan,  

riktig, i bokstavhuset. Skriv 

i bokstavhusboka. 

 

Engelsk: 

Gjør oppgavearket som 

ligger i postmappa di. 

 

Hilsen Anette, Cecilie, 

Torunn, Karin Hanne, 

Trond og Jalal 

 
 

  
 

UKEPLAN 2D 

UKE 42 
 

 

Ukas gåte: 

Jeg er mindre enn en mus, likevel fyller jeg et 

helt hus. Hva er jeg? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BESKJEDER:   
- Ukelekse denne uka: øv på sangen morgendagenssøsken hver dag. Link: https://www.youtube.com/watch?v=AUsnd3txito (Hent 

ukeplanen på hjemmesiden til skolen for å trykke på linken) 

- FAU og skolen inviterer til møte om skole-hjem samarbeid. Kjersti Falck fra FUG kommer og gir gode råd og tips om hvordan alle kan 

bidra til en bedre skoledag for små og store. Sett av mandag 22.10 kl. 17.30-19.00. 

- 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. 

- Husk at postmappa må ligge i sekken. Dersom dere har mistet postmappa er det viktig at dere skaffer en ny. 

- Mail: anettv0912@osloskolen.no  
 

Ukas øveord 

(ordbilder): 
hav 
elv 

bekk  
innsjø 
damp 

is 
 

MÅL FOR UKA: 

NORSK: 

Jeg er en god lytter 

Jeg holder blyanten riktig 

Jeg kan forklare hva ukas ord er. 

MATTE: 

Jeg kan tiervenner og regne på tallinje. 

PALS: 

Jeg kommer presis inn etter friminutt. 

Jeg tar med flere barn på leken. 

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. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AUsnd3txito
mailto:anettv0912@osloskolen.no

