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VEKEPLAN FOR 2. TRINN

Veke: 35
TEMA: VERE SAMAN

Mål for veka:

Norsk Beskrive og fortelje muntleg og skriftleg.

Matematikk Tala til 40
Deltema 2: Telje til 40

Engelsk Stille og svare på enkle spørsmål, følge enkle instruksjoner og
bruke noen høflighetsuttrykk.

Samfunnfag Samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar
relasjonar.

Naturfag Undre seg, utforske og lage spørsmål i arbeid med andre, og
knyte dette til eigne eller andre sine erfaringar.

KRLE Beskrive og samtale om ulike måtar å leve saman på i familie
og samfunn.

Kunst & handverk Utforske ulike visuelle uttrykk og byggje vidare på andre sine
idear i eige skapande arbeid.

Sosialt Glede og tilhørighet.

Timeplan

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

No / samf
No
No
Eng

Krle
Gym
Samf
K&H
K&H
Matem

No
Matem
Matem
No

Krle
No
No
Matem
Matem
No

Gym
Nat
Nat
Musikk
No

Slutt 12.45 Slutt 14.30 Slutt 12.45 Slutt 14.30 Slutt 13.30
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Lekser

Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Lesing:
Les teksten til tysdag
tre gonger.

Rekning:
Gjer ark i mappa.

Lesing:
Les teksten til
onsdag tre gonger.

Engelsk:
Les og øv på
songen “See you
later Alligator” i
mappa.

Lesing:
Les teksten til
torsdag tre gonger.

Skriving:
Gjer oppgåvene
bak på arket.

Rekning:
Gjer arket i mappa.

Den første veka er over og det ser ut son det har gått ganske
fint. Elevane leiker fint i friminutta og ofte ser eg dei store
hjelper dei små.

Det eg ser fleire slit med inne, er å konsentrere seg om
arbeidet sitt i timane. Dei jobber bare mens eg er ved sida av
dei, og stoppar opp og snakkar med naboen når eg går vidare.

Det blir dermed meir uro i timane enn eg skulle ønske, og
uroleg for dei som liker å ha det roleg når dei jobber.

Snakk med barnet dykkar om at det er viktig å høyre etter kva læraren seier, ha
arbeidsro og jobbe for å  lære mest mogleg på skulen. Då får me også tid til å gjere
mange kjekke aktivitetar i faga.

1.- 4. trinn tar kanskje ein felles tur i slutten av veka (viss vèret held seg).
De får ev.t. melding på Transponder og lapp i ranselen på torsdag.

Mvh
Reidun V
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