
UKEPLAN FOR 1. - 2. KLASSE    UKE:  39       

 Ukas bibelvers:  Josef i Egypt (1. Mos 41, 37) 

 Verdi i fokus - innsatsvilje 

FAG MÅL FOR UKA/PERIODEN 
Norsk:  Vi lærer bokstavene o og n. Vi lærer å lese og stave ordene de og det (2. kl). Vi leker med rytmen i ord. 

Matte 1.kl: Sortere etter egenskaper som farge og form. Finne par. 

Matte 2. kl: Addere og subtrahere med tallene til 20. Dele tall i tiere og enere.  

Engelsk: Forstå noe av det læreren sier i klasserommet og kunne navn på noen skolesaker. Kunne si ‘’thank you’’. 

Samf.fag: Vi lærer hvorfor det er viktig å bruke refleks. utdeling av refleksvester. 

Naturfag:  Vi ser på høsttegn. Vi observerer høsttegn i naturen. 

KRL:  Vi lærer om vennskap. Vi snakker om glede og sorg i forbindelse med vennskap og ensomhet. 

Kunst og h. Vi planlegger og konstruerer i naturmaterialer - dyrebilder av høstblader. 

 

INFO:   Skolens tlf: 51 60 40 60        SFO: 488 85 517        Henriette: Visma eller epost     Epost: henriette.aarsand@vatneli.no 

     Ukene framover: 

Uke 40: Tirsdag - klasseforeldremøte kl. 18 i klasserommet til 3. - 4. klasse (2. etg - opp metalltrappen). 

Uke 41: HØSTFERIE 

 
 
 
 
 



 

LEKSER 1. klasse: 

 Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 

Norsk - Les side 44 i Zeppelin. Gjør 
oppgave 1. 
- Skriv fine bokstaver og ord 
i finskriftboka. 
- Les lesearket 3 ganger. 
Sett kryss. 

- Les s. 46 sammen. Gjør 
oppgave 1. 
- Les lesearket 3 ganger. 
Sett kryss. 
 

- Les teksten med rød 
stjerne side 45 i Zeppelin. 
Finn n-ord på bildet.  
- Skriv fine bokstaver og ord i 
finskriftboka. 

- Les lesearket 3 ganger. 
Sett kryss. 

- Les s. 47 i Zeppelin 
sammen. Gjør oppgave 1. 
- Les lesearket 3 ganger. 
Sett kryss. 

Matte Gjør s.20-22 i Oppgaveboka.    

Engelsk    Øv på gloser (muntlig): 
sharpener = spisser 
scissors = saks 

 

LEKSER 2. klasse: 

 Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 

Norsk - Les s. 26 i Zeppelin. Husk 
å lese teksten 3 ganger. 
- Skriv fine ord i 
finskriftboka. 

- Les s. 27 i Zeppelin (3 
ganger). Skriv inn svaret på 
spørsmål 2 i skriveboka di. 

- Les s. 28-29 i Zeppelin (3 
ganger). Gjør oppgave 1 og 
2a. Skriv svaret inn i 
skriveboka som ligger i 
leksepermen. 

Les lesearket (3 ganger). 
Les godt - dette skal dere 
lese høyt for hverandre. 

Matte Gjør s.18-20 i Oppgaveboka.    

Engelsk    Øv på gloser (muntlig): 
sharpener = spisser 
scissors = saks 

 


