
ARBEIDSPLAN FOR 2.KLASSE UKE 39 

Dato:24.09-28.09 Ordenselever:  

 

 

Sang: Vokalsangen og 
tiervennsangen 

  

TEMA OG MÅL 

FAG TEMA-Denne uka 
jobber vi med 

MÅL- Denne uka skal 
vi lære 

NORSK 

  

 - Vi jobber med å lese 

og skrive tallord. Side 

36-39 i Zeppelin 

elevbok.  

- Vi spiller domino med 

lure ord med o for å.  

- Vi jobber med side 8-9 

i stavskriftboka.  

- Vi jobber i reveheftet 

og hesteheftet.  

- Kunne lese enkle ord og 

setninger 

- Kunne forstå innholdet 

i den leste teksten 

- Kunne bruke BO-

overblikk som 

lesestrategi 

- Kunne lese og skrive 

ord med o for å.  

MATTE - daglig gjennomgang av 

dagens tall (dato). Vi ser 

på nabotall, oddetall, 

partall, dobling og 

halvering.  

-Gruppe A jobber med 

kapittel 2 i Multi 2A. 

-Gruppe B gjør seg 

ferdig med kap.1 i Multi 

2A. 

-Kapittelprøve til kap.1 

- Gjenkjenne 

tallsymbolene 0-20 

- Telle fremover og 

bakover i tallområdet 0-

20 

- Regning med pluss og 

minus med tall opp til 20.  

ENGELSK - Colours 

- The week 

- Months 

- Seasons 

Dette er en del av 

morgenrutinene hver 

dag.  

- Kunne engelske navn på 

farger og kjenne igjen 

ordbildene.  

- Kunne navnet på de sju 

ukedagene, årstidene og 

månedene og kjenne 

igjen ordbildene. 



-Skrive tallene fra 0-20 

på engelsk med 

bokstaver (De jobber i 

hefte). 

-Kunne skrive tall på 

engelsk med bokstaver. 

 

LEKSER- dette skal jeg gjøre hjemme 

LEKSER TIRSDAG TORSDAG FREDAG 

  Nivå 1 

Zeppelin elevbok 
side 44-45. Les 
teksten minst 3 
ganger. 
 

Nivå 2 

Mia reiser på 
ferie. Se eget 
ark. Les teksten 
minst 2 ganger. 
 

 

  Nivå 1 

Zeppelin elevbok 
side. Les 46-47. 
Les teksten 
minst 3 ganger. 
 

Nivå 2 

Mia lager en 
plan. Se eget 
ark. Les teksten 
minst 2 ganger.  
 

Jobb minst 30 
minutter på 
Multi Smart 
Øving i løpet av 
uka. Gi beskjed 
om dere ikke 
kommer dere 
inn.  

INFO 

- Mandager det svømming og gym. Se eget skriv fra uke 38. 

- Fredag 28. September drar vi til Fjordmuseet for å ha uteskole.    

- Neste uke er det høstferie torsdag 4. oktober og fredag 5. oktober.  

- Ta kontakt om det er noen spørsmål.  

Mobilskole: SSN 2 til 03686 

Marie: 90019989    marie.nitteberg@balsfjordskolen.no 

Ine: 97032585  ine.rehnlund@balsfjordskolen.no 

 


