UKEPLAN FOR 1.-2. KLASSE
Ukas verdi: Glede

Ukas bibelvers: Job 22, 26.

Lekser
Tirsdag

Fag

Mål for undervisningen

Norsk

Jeg kjenner og kan lese q-lyden og w-lyden. Jeg kan skrive q og w.

Matte 1. kl

Jeg kan skrive tallene 0-9 (vi skal jobbe med dette flere uker).

Engelsk

Jeg kan si hvilke farger jeg liker. Jeg vet at farger kan brukes for å
beskrive tanker og følelser.

Samf. fag

Jeg kjenner igjen ulike følelser.

Naturfag

Jeg kjenner de samiske årtidene.

KRLE

Jeg vet at ingen er like, Gud har skapt oss forskjellig.

Onsdag

Time

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.30-09.15

Norsk

Matematikk

Matematikk

FØRSKOLE
Vi får besøk
av de som
skal gå i 1.
klasse neste
høst.

KRLE

Musikk

Samf. fag

Samf. fag

Norsk

Gym

11.45-12.30

Naturfag

Norsk

Matematikk

12.30-13.15

Norsk

1. kl: Salto s. 80-81. 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: arbeidsark skriv tallene (kan gjøre baksiden av arket - velg
selv et tall fra 1-10)
2. kl:Salto s. 108-109. Se på bildene og les stjerneteksten.
Matematikk 2 øvebok, s. 67 (kan også gjøre s. 66)

Torsdag

10.15-11.00

1. kl: Salto s. 78-79. Se på bildene og les teksten. Les stjerne-teksten. De
som klarer det kan lese måne eller sol-teksten. Les lesearket 3 ganger.
Valgfri lekse i matematikk: Lag tallsymbolene fra 4 til 6 med noe du finner
hjemme (for eksempel lego, plastelina eller tråd). Ta gjerne bilde og send til:
elise.hetland@vatneli.no
2. kl: Salto s. 104-105. Se på bildene og les stjerne- eller måne-teksten.
Matematikk 2 øvebok, s. 65 (kan også gjøre s. 64)

Matte 2. kl

09.15-10.00
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Engelsk

1. kl: Les lesearket 3 ganger. Skriv fine bokstaver i finskriftboka.
2. kl: Salto s. 108-109. Se på bildene og les måne- eller sol-teksten. Skriv
fine ord i finskriftboka.
Fredag

Norsk

Engelsk: Gjør noen av disse oppgavene:
1. https://link1.fagbokforlaget.no/exercises/link-1-3-the-colours-exercises/617010353226af0018b1c470
2. https://link1.fagbokforlaget.no/exercises/link-1-3-the-colours-exercises/617010353226af0018b1c473
3. https://link1.fagbokforlaget.no/exercises/link-1-3-the-colours-exercises/617010353226af0018b1c478

1. kl: Les lesearket.
2. kl: Les lesearket.

Informasjon:
Til gymtime onsdag: Ta med gode klær til å bevege seg i og gymsko.
Torsdag denne uka får vi besøk av dem som skal begynne i 1. klasse neste høst.

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.
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