
Vekeplan 1. klasse             Veke 48 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Info til elevar og foreldre! 

Norli junior lesekonkurranse: Me har lese nesten 11 000 sider til 

saman i 1. og 2. klasse - kjempebra! Konkurransen varer fram til 

11. desember, så hugs å registrera det som blir lest fram til då. 

Fag  Mål for veka  Er måla nådd? 

   

Norsk  Bokstaven Æ/æ og B/b. Eg kan lyden, skriva stor og 

liten bokstav og plassering i bokstavhuset. 

        

Engelsk  Eg kan syngja songen om Father Christmas.          

Matematikk  Eg kan kjenna at figurane trekant, rektangel, kvadrat 

og sirkel. 

        

Naturfag  Eg kan forklare korleis jorda, månen og sola beveger 

seg i forhold til kvarandre. 

     

Musikk  Eg kan nokre songar til julegudstenesten.       

K&H  Eg kan jobba konsentrert med ulike juleoppgåver.       

Kroppsøving  Eg kan sparka ein ball, både ståande og sitjande.        

Symjing  Eg kan hoppa ut i vatnet og henta ein gjenstand som ligg 

på botnen utan dykkermaske. 

     

Zippy  Eg klarer å lytta når andre fortel noko.       

Omgrep  trekant, rektangel, kvadrat, sirkel, mønster, lik       



  

  

   

   

Eg/me har gjennomgått vekeplanen: _______________________ 

   

   MÅNDAG  TYSDAG  TORSDAG  FREDAG 

1.  Norsk 1+2   Norsk 1  Norsk 1+2  Norsk 1 

2.  Norsk 1   Norsk 1  Tema 1+2   Matte 1 

3.  Tema 1+2 

Tema 1+2 

Matte 1  Norsk/Matte 1+2  

4.  Matematikk 1  Gym 1-4   Tema 1+2  

5.  Symjing 1+2  Matematikk 1  Zippy 1+2  Kunst og håndverk 

1.-4. kl. 

 6.  Engelsk 1+2   Musikk 1-4  Matte 1  

  Lekselesing 14.0-15.15    Lekselesing 14.30-15.15   

LEKSER 

Lesing 

▢ Les bokstavarket for ein vaksen kvar dag.  

▢ Les ★-tekst i leseboka s.74. Les gjerne i kor. 

 

Skriving  ▢ Øv på å skriva Æ/æ og B/b  i skriveboka di. 

Matematikk 

▢ Oppgåveboka s.56   

▢ Oppgåveboka s.57 

▢ Jobb 15 minutt på Multi-smartøving 

Engelsk  ▢ Øv på Father Christmas-songen s.34. 

 

Set kryss på måla på andre sida av vekeplanen.  

 

= kan godt 

 

= kan litt 

 

= må øva meir 



Vekeplan 2. klasse             Veke 48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Info til elevar og foreldre! 

Norli junior lesekonkurranse: Me har lese nesten 11 000 sider til saman i 1. og 2. 

klasse - kjempebra! Konkurransen varer fram til 11. desember, så hugs å registrera 

det som blir lest fram til då. 

 

 

 

Fag  Mål for veka  Er måla nådd? 

 

Norsk 

Eg kan finna ord som rimer.           

Eg kan forklara kva parrim er, og eg har skrive eit dikt 

med parrim. 

     

Engelsk  Eg kan syngja songen om Father Christmas.          

Matematikk  Eg kan telja framover og bakover frå kva tal som helst 

opp til 100. 

        

Naturfag  Eg kan forklare korleis jorda, månen og sola beveger seg 

i forhold til kvarandre 

     

Musikk  Eg kan nokre songar til julegudstenesten.       

K&H  Eg kan jobba konsentrert med ulike juleoppgåver.       

Kroppsøving  Eg kan sparka ein ball, både ståande og sitjande.        

Symjing  Eg kan hoppa ut i vatnet og henta ein gjenstand som ligg 

på botnen utan dykkermaske. 

     

Zippy   Eg klarer å lytta når andre fortel noko.          

Omgrep  tiarplass, einarplass, einsifra, tosifra, tallinje, 

rekkjefølgje, parrim, dikt 

     



 

 
 

 

Eg har gjennomgått vekeplanen: _________________________ 

   MÅNDAG  TYSDAG  TORSDAG  FREDAG 

1.  Norsk 1+2   Norsk 2   Norsk 1+2   Norsk 2 

2.  Norsk 2    Norsk 2    Tema 1+2    Matte 2   

3.  Tema 1+2   

Tema 1+2 

Matte 2    Norsk/Matte  1+2  

4.  Matte 2    Gym 1-4  Tema 1+2  

5.  Symjing 1+2  Matte 2    Zippy 1+2 
Kunst og handverk 

1-4 
6.  Engelsk 1+2   Musikk 1-4    Matte 2 

  Lekselesing 14.30-15.15    Lekselesing 14.30-15.15   

LEKSER 

Lesing 
▢ Les “Mamma les rim” side 57-58 høgt for ein vaksen tre gonger.  

▢ Les “Klassen lagar diktbok” side 84-85 høgt for ein vaksen ein gong.  

Skriving 

▢ Gjer side 29-30 i Zeppelin arbeidsbok 2A. 

▢ Leseboka side 57-58 

● Finn ord som rimer og skriv dei så fint du kan i den blå skriveboka di. 

● Finn tre ulike ord som har to like bokstavar ved sida av kvarandre og skriv 

dei så fint du kan i skriveboka. 

Matematikk 

▢ Data : Multi 2A, kapittel 5, oppgåve F-G   

▢ Gjer oppgåvebok side 42   

▢ Gjer oppgåvebok side 43 

▢ Tel framover og bakover frå kva tal som helst opp til 100 med ein vaksen. 

Engelsk 
▢ Øv på Father Christmas-songen s.34. 

▢ Skriv “snowflake” 3 gonger i skriveboka di. 

 

Set kryss på måla på andre sida av vekeplanen.  

 

= kan godt 

 

= kan litt 

 

= må øva meir 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/2a?location=menuItem_7#menuItem_5

