
 
Periodeplan for læringsstøttende aktiviteter AKS 2.trinn 

 

Uke Dag Læringsstøttende aktiviteter 

35 Mandag  Norsk 

Elevene har hatt en lang sommerferie, og repetisjon er viktig. Vi skal spille stigespill knyttet til 

bokstavene de lærte på 1.trinn. Stigespillet vil også fungere som en stafett pr gruppe. Hver gang 

elevene havner på de ulike plassene på brettet må de skrive ned to andre ord som kommer på 

samme bokstav. De som klarer flest på 1 time, vinner.  

Onsdag  Matte  

Elevene spiller bingo knyttet til repetisjon av pluss og minus. Elevene øver på tallene mellom 1-

20, som er direkte knyttet opp til opplæringen på skolen.  

36 Mandag  Norsk  

Vi skal ha stafett med bokstaver. Vi spiller «Bokstavsamleren» ute. Elevene jobber i grupper på 

4-5 stykker og samarbeider om å fange flest mulig bokstaver, for å lage flest mulige ord. Dette 

er en Læringsstøttende aktivitet som både stimulerer til læring, men som også er kreativ og 

fysisk.  

Onsdag  Norsk  

Tema for dagen er vennskap. Elevene skal lage en vennskapsrull som henges opp i glassgangen 

på skolen. Jeg anbefaler dere å gå gjennom glassgangen neste gang dere skal hente, slik at dere 

kan se på resultatet. Elevene skal bli bevisste på hva et godt vennskap er, skrive sine tanker og 

meninger om hva en god venn er og hvordan vi tar vare på hverandre. De skal også tegne gode 

vennskapssituasjoner de selv har vært med på.  

37 Mandag  Samfunnsfag  

Introduserer temaet demokrati og valg. Elevene har memorystafett som går på ulike bilder og 

ord knyttet til stortinget, demokrati og valg.  

Onsdag  Samfunnsfag  

Demokrati – elevene skriver brev til statsministeren. Vi fargelegger og pynter brevet, for så å 

sende det til statsministeren. Gjennom denne aktiviteten skal elevene få en forståelse av at alle 

kan være med på å bestemme i Norge.  

38 Mandag  Norsk: 

Vi skal spille rime-stigespill. Elevene skal få eksperimentere og utforske rim og rytme. Gjennom 

Stigespillet skal elevene finne ut hvilke ord som rimer på ordet de for når de havner på en plass 

på brettet.  

Onsdag  Matte: 

Elevene skal repetere og jobbe med mengder. Gjennom en memorystafett knyttet til mengder vil 

elevene få en forståelse av emnet, som ikke er rent faglig.  

 



39 Mandag  Matte 

Mattestafett med det elevene har lært på skolen. – Tallsamlere. Elevene blir delt inn i ulike lag, 

det går på tid, og det er om å samarbeide slik at laget vinner. Her får elevene både fokusert på 

samarbeid, men også å øve på ulike mattestykker.   

Onsdag  Matte:  

Vi skal leke med tangram. Gjennom ulike mattestykker må elevene sette sammen biter, som skal 

resultere i en bestemt figur. For å få frem figuren må de sette sammen mattestykker som hører 

sammen. Vi limer figuren på et farget ark til slutt og henger det opp i gangene på skolen.  

40 Mandag  Høstferie- Ferieklubb 

Onsdag  Høstferie- Ferieklubb 

 


