
UKEPLAN FOR 1. - 2. KLASSE    UKE: 49         

 

FAG MÅL FOR UKA/PERIODEN 
Norsk:  Vi blir kjent med bokstavene c, q, w, x og z 

Matte 1.kl: Kjenne igjen en trekant, et kvadrat, et rektangel og en sirkel.  

Matte 2. kl: Addere og subtrahere et tosifret tall med et ensifret tall.  

Engelsk: Jeg kan skrive tallene 1-10 på engelsk. Jeg kan løse et kryssord. 
Samf.fag: Vi blir kjent med noen viktige land i Europa. 

Naturfag:  Vi vet hvordan vi mennesker kan holde oss varme om vinteren. 

KRL:  Vi lærer om da Jesus mettet 5000 

INFO:   Skolens tlf: 51 60 40 60 SFO: 488 85 517 Henriette: Visma eller epost 

                     Epost: henriette.aarsand@vatneli.no 

Koronasmitten i landet gjør at skolen må gjøre flere endringer hva angår arrangementer den kommende tiden. Det kommende ADRA-markedet 

med forestilling og markedsdel neste uke blir dessverre avlyst.  Men det betyr ikke at skolen lar være å øve inn innslag eller lar være å samle inn 

penger til ADRAs prosjekt Keep girls safe (KGS) https://www.adranorge.no/keepgirlssafe/. Vi må heller gjøre det annerledes. Hver kohort på 

skolen skal øve inn en forestillingen de skal vise for resten av skolen neste uke. Forestillingen filmes og legges ut på klassens classroom-side.  

 

Lærer Viviann Berglund koordinerer det digitale salget hvor inntektene går til KGS. Her er lenke til hennes side: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=viviann.berglund&set=a.10159495990393690    

Når du har bestemt deg for å kjøpe noe:  

1. Skriver du navnet ditt i kommentarfeltet under bildet.  

2. Vipps-er beløpet til Vatneli skole sitt ADRA-nummer: 531231 

3. Tar et skjermbilde av kvitteringen på Vipps og sender bildet til Viviann 91513460 

4. Viviann følger videre opp hvordan forunderingspakken/gjenstanden/elevproduktet blir overlevert 

 

Ja, det blir litt mer krevende, men vi håper likevel å samle inn en del penger til ADRA sitt gode arbeid. Takk til alle som bidrar! 

https://www.adranorge.no/keepgirlssafe/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=viviann.berglund&set=a.10159495990393690


LEKSER 1. klasse: 
 

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

Norsk Les lesearket 3 ganger. Les lesearket 3 ganger. Les lesearket 3 ganger. Les lesearket 3 ganger. 

Matte Gjør s.56-58 i Oppgaveboka.     

Engelsk    Husk å ta med engelsk bok 
på skolen. 

 

LEKSER 2. klasse: 
 

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

Norsk  Les s. 62-63 i Zeppelin. 
Husk å lese teksten 3 
ganger. 

 Les s. 64-65 i Zeppelin (3 
ganger). 

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

Matte Gjør s.44-45 i Oppgaveboka.     

Engelsk    Husk å ta med engelsk bok 
på skolen. 

 
 

 
 


