
Vekeplan 1. klasse             Veke 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

Info til elevar og foreldre: 

Me ser at refleksvestkonkurransen ikkje har ønska effekt og avslutter derfor registreringa. 

Det er fint å sjå at mange har refleks på sekkane, og eg oppmoder alle til å også nytta 

refleksvest vidare for eigen sikkerhet. 

 

Frå 1. februar skal Torger Åge ut i pappapermisjon kvar onsdag. Då må me omrokkera litt på 

timeplanen for heile skulen. 1.-4. klasse vil derfor få musikk på torsdagar i staden for 

tysdagar fram til sommarferien. 

 

Ta med klede til kroppsøving inne på torsdag.  

Fag  Mål for veka   

Norsk  Eg kan skriva bokstaven o og øveorda (lærar, saman, elevar)          

Engelsk  Eg kan sei kor ein ting er plassert (on/under).          

Matematikk  Eg kan finna symmetrilinja i ein figur.          

Tema  Eg kan forklare kva klima er.       

Musikk 
Eg kan leika med klang og rytme digitalt, for å laga 

melodiar. 

     

Kroppsøving 
Eg kan vera fort på plass i timen, og fort ferdig i 

garderoben når timen er over.  

     

Zippy 
Eg kan gje to døme på korleis ein kan løysa ein konflikt 

mellom venner. 

     

Omgrep  symmetrilinjer, mønster       

K&H  Eg kan jobba med oppgåvene eg får og laga ei fotoutstilling. 



 

 

  

  

   

   

Eg/me har gjennomgått vekeplanen: _______________________ 

   

 

   MÅNDAG  TYSDAG  TORSDAG  FREDAG 

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

2.  Norsk 1+2  Norsk 1+2  Tema 1+2   Matematikk 1 

3.  Tema 1+2 

Tema 1+2 

Matematikk 1  Vekeslutt 1+2  

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

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

1.-4. kl. 

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

  Lekselesing 14.0-15.15    Lekselesing 14.30-15.15   

LEKSER 

Lesing 
▢ Vel verset s.26 eller 27 og les det minst tre gonger. Klarer du å hugsa 

det utanatt? 

Skriving  ▢ Skriv i skriveboka di: o, lærar, saman, elevar 

Matematikk 

▢ Oppgåveboka s.11   

▢ Oppgåveboka s.12 

▢ 15 minutt Multi Smart-øving 

Engelsk 
▢ Oppgåve 7 s.28: Skriv inn on og under. 

▢ Lesa setningane i oppgåve 7 tre gonger. 

Torsdag  Set kryss på måla på andre sida av vekeplanen. 

 



Vekeplan 2. klasse             Veke 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Info til elevar og foreldre 

Me ser at refleksvestkonkurransen ikkje har ønska effekt og avslutter derfor registreringa. 

Det er fint å sjå at mange har refleks på sekkane, og eg oppmoder alle til å også nytta 

refleksvest vidare for eigen sikkerhet. 

 

Frå 1. februar skal Torger Åge ut i pappapermisjon kvar onsdag. Då må me omrokkera litt på 

timeplanen for heile skulen. 1.-4. klasse vil derfor få musikk på torsdagar i staden for 

tysdagar fram til sommarferien. 

 

Denne veka startar me opp med kapitlet Tredimensjonale former og symmetri. Sjå eige 

informasjonsskriv i meldemappa. 

 

Ta med klede til kroppsøving inne på torsdag.  

Fag  Mål for veka 
 

Norsk 
Eg kan skriva spørsmål som startar med orda korfor, 

korleis, kva, kor og kven og bruka spørsmålsteikn. 

        

Engelsk  Eg kan sei kor ein ting er plassert (on/under).          

Matematikk   Eg kan finna symmetrilinjer i ulike former og bokstavar.          

Tema  Eg kan forklare kva klima er.       

Musikk 
Eg kan leika med klang og rytme digitalt for å laga 

melodiar. 

     

Gym 
Eg kan vera fort på plass i timen, og fort ferdig i 

garderoben når timen er over.  

     

Zippy 
Eg kan gje to døme på korleis ein kan løysa ein konflikt 

mellom venner. 

        

Omgrep 
todimensjonal, tredimensjonal, sylinder, kule, pyramide, 

kjegle, prisme, symmetrilinje 

     

K&H  Eg kan jobba med oppgåvene eg får og laga ei fotoutstilling. 



 

 
 

 

 Eg har gjennomgått vekeplanen: _________________________ 

 

   MÅNDAG  TYSDAG  TORSDAG  FREDAG 

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

2.  Norsk 1+2    Norsk 1+2    Tema 1+2    Matematikk 2   

3.  Tema 1+2   

Tema 1+2 

Matematikk 2    Vekeslutt  1+2  

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

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

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

  Lekselesing 14.30-15.15    Lekselesing 14.30-15.15   

LEKSER 

Lesing 
▢ Les “Frans er flink til å lesa” side 55-56 høgt for ein vaksen tre gonger, 

fordelt over tre dagar. Fortel etterpå til ein vaksen kva det handla om. 

Skriving 

▢ Gjer side 32 i Zeppelin arbeidsbok 2B. 

▢ Vel fire spørjeord og lag spørsmål med dei: korfor, korleis, kva, kven, kor. Hugs 

spørsmålsteikn etter kvart spørsmål. Eksempel: Kor er buksa mi? 

Rekning 

▢ Oppgåvebok side 4 

▢ Oppgåvebok side 5 

▢ Data: Multi smartøving i 15 minutt 

Engelsk 
▢ Oppgåve 7 s.28: Skriv inn on og under. 

▢ Lesa setningane i oppgåve 7 tre gonger. 

Torsdag  Set kryss på måla på andre sida av vekeplanen.  


