
UKEPLAN FOR 1.-2. KLASSE      UKE 43 

        

Skolens tlf: 51 60 40 60 SFO: 488 85 517  

Kontaktlærere: Henriette (henriette.aarsand@vatneli.no) og Elise (elise.hetland@vatneli.no)  - ta kontakt i Visma ved fravær.   

 

Ukas verdi: Egenverdi 

Ukas bibelvers: Samuel i tempelet - 1. Sam. 3, 1-10. 

 

Fag Mål for undervisningen 

Norsk Jeg kjenner igjen og kan lese ø-lyden og d-lyden. Jeg kan skrive ø og d. 

Matte 1. kl Jeg kan sette tallene fra 1-10 i riktig rekkefølge. 

Matte 2. kl Jeg kan regne ved å bruke dobling og tiervenner. 

Engelsk Jeg kan fortelle noe om seg selv på engelsk. 

Samf. fag Jeg vet litt om hva internett er og hvordan det brukes. 

Naturfag Jeg kjenner de 4 årstidene - denne uka VÅR.  

KRLE Jeg kan forklare hva som lever.  

Kunst og h. Jeg lager leker de brukte for en til to generasjoner siden. 

 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-09.15 Norsk Matematikk Matematikk Norsk KRLE 

09.15-10.00 Naturfag 

10.15-11.00 Samf. fag Norsk Gym 

 

Norsk 

11.45-12.30 Norsk  Matematikk Musikk Samf. fag 

12.30-13.15 Kunst & 

håndverk 

Norsk Engelsk  

 

 Lekser 

Tirsdag 1. kl: Salto s. 54-55. Se på bildene og les teksten. Les stjerne-teksten. De 

som klarer det kan lese måne eller sol-teksten. Les lesearket 3 ganger. 

Matematikk 1 øvebok: s. 37 (kan også gjøre s. 36) 

 

2. kl: Salto s. 72-73. Se på bildene og les stjerne- eller måne-teksten. 

Matematikk 2 øvebok: første halvdel av s. 47 (kan også gjøre s. 46) 

Onsdag 1. kl: Salto s. 56-57. Se på bildene og les teksten. Les stjerne-teksten. De 

som klarer det kan lese måne eller sol-teksten. Les lesearket 3 ganger. 

Matematikk 1 øvebok: s. 39 (kan også gjøre s. 38) 

 

2. kl:Salto s. 76-77. Se på bildene og les stjerneteksten. 

Matematikk 2 øvebok: første halvdel av s. 51 (kan også gjøre s. 50) 

Torsdag 1. kl: Les lesearket 3 ganger. Skriv fine bokstaver i finskriftboka. 

2. kl: Salto s. 76-77. Se på bildene og les måne- eller sol-teksten. Skriv fine 

ord i finskriftboka. 

Engelsk: Øv muntlig på gloser: teacher=lærer, pen=penn, book=bok, 

rubber=visk, pencil=blyant. 

Fredag 1. kl: Les lesearket. 

2. kl: Les lesearket. 

Alle: Finn ut hvilket årstall foreldrene dine er født. Få det med på en lapp 

eller be dem sende det til Henriette på Visma. 

 

Informasjon:  

Til gymtime onsdag: Ta med gode klær til å bevege seg i og gymsko.  

Det blir ingen TL denne uken, siden mange TL-ledere er bortreist på leirskole/utenlandstur 

Uke 44: Utviklingssamtaler tirsdag 2. november 

Uke 44: Planleggingsdag torsdag og fredag  
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