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Påskedag 

 

 

 

 

 

 
 

NORSK 
Mål: Jeg kan si bokstavnavn og 

bokstavlyden til Mm. Jeg kan skrive 

bokstaven med riktig startpunkt og 

skriveretning. 

 

Form bokstaven Mm med ting du har 

hjemme, vær kreativ! 

Gå på bokstavjakt etter ting som 

starter eller har Mm i seg i hjemmet 

ditt, for eksempel mat, melk, bamse.  

 

Klarer du å skrive tingene du fant? 

Pass på å skrive bokstaven med 

riktig startpunkt og skriveretning.  
https://kaleido1-

4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948526

&sek=1948511 

 

HJERNETRIM 
 

Quiz for barn på 6-7 år. Få en voksen 

til å spørre deg, eller gjennomfør 

Quizen som en familieaktivitet og 

konkurrer mot hverandre på lag. 
 

https://plusstid-no-media.s3-eu-west-

1.amazonaws.com/2018/11/Plusstid-quiz-barn-6-

7.pdf 

AKTIVITET 
Denne aktiviteten kan gjøres ute i frisk 

luft. 

 

Lag en hinderløype! 

Ta deg en tur ute i hagen eller i 

skogen, og lag en hinderløype. 

Bruk det du finner; steiner, pinner, 

trær. Kanskje du kan feste et tau 

mellom to trær og lage en 

balanseline? Kanskje du kan lage 

et “krype over og krype under-

hinder?” Du kan også rulle 

sidelengs ned en bakke og 

balansere på en stokk som ligger 

på bakken. Eller hoppe mellom 

steiner som ligger et stykke unna 

hverandre. Bruk fantasien! 

NORSK 

 

Gå inn på «Bokbussen» og 

fortsett på den boksen du 

har eller velg en ny.  
https://digital.gan.aschehoug.no/bokbussen

/ 

 

Bytt gjerne ut Bokbussen 

med en bok du har hjemme. 

Skriv minst fem ord du 

husker fra det du har 

lest/hørt. Og fortell en 

voksen hva det handlet om. 

 
 

AKTIVITET  

 

Finn en BlimE-dans på NRKSuper 

og gjør så godt du kan! 

 
https://nrksuper.no/serie/blime/MSUB04000219 

 

 

NORSK 
Mål: Jeg kan si bokstavnavn og bokstavlyden 

til Vv. Jeg kan skrive bokstaven med riktig 

startpunkt og skriveretning. 

 

 

Finn en avis, reklameblad eller et 

ukeblad. Klarer du å finne bilder av 

ting som begynner på V eller som har 

V i seg? Velg mellom a og b: 

MATTE 
Mål: Jeg kan bruke og utforske tall, 

mengder og telling i lek og spill.  

  

Gå inn på Salaby, velg 

Skoleveien, Matematikk og «Tall 

og telling»: https://skole.salaby.no/1-

2/matematikk/tall-og-telling 
 

AKTIVITET 

 

Finn en BlimE-dans på 

NRKSuper og gjør så godt 

du kan! 

 
https://nrksuper.no/serie/blime/MSU

B04000219 
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a) Klipp ut bildene/ tingene og 

legg de ved siden av 

hverandre. Fortell hvor du 

finner bokstaven v: først/ 

midten/ sist.  Eventuelt lim 

bildene på et hvit ark. Du kan 

også sortere bildene i hvor du 

finner den aktuelle bokstaven 

først/ midten/ sist. 

b) Skriv hva tingen/ bildet er på et 

ark. Hvor mange ting med 

bokstaven V fant du? 

 

Hvis du ikke husker hvordan du 

skriver bokstaven, se her: https://kaleido1-

4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948526&

sek=1948511 

 

 

 

Hør på «Tellesangen» og velg 

deretter to oppgaver under temaet. 

 

Du skal også spore tallene 0 til 10, 

se egen pdf-fil som ligger under 

«Hjemmeundervisning» og  

spille sporingsspill med noen 

hjemme, se også egen pdf-fil 

under «Hjemmeundervisning». 

 

 

 

 ENGELSK 
Mål: Jeg kan presentere navnet mitt på 

engelsk.  

 

Repeter hvordan man presenterer 

navnet sitt med en introduksjonsfilm 

og følgende oppgaver her: 
http://utforsk.kunnskap.no/butikk/www_80/htdoc

s/bk/friends/lesson.html?id=4.1.3 

Skriv «my name is (+ navnet ditt)». 

Øv på å lese denne setningen 

VELG SELV 

 

1. Tegn/ skriv noe som du gjorde 

i ferien. Vis teksten/ tegningen 

og fortell hva du har laget til 

noen hjemme eller til noen 

over telefon.  

2. Lag et rimdikt om noe som har 

med påske å gjøre, for 

eksempel om noe du gjorde i 

NATURFAG 
Mål: Jeg vet hva et vårtegn er og kjenner 

det igjen når jeg ser et. 
 

Se «ugler i mosen» om vårtegn: 
https://tv.nrk.no/serie/ugler-i-

mosen/sesong/1/episode/9/avspiller 

 

 

Gå ut for å finne vårtegn.  Lag 

deretter en egen bok som forteller 

hva du så i skogen. Bruk 

VÆR KREATIV 
Kan gjøres som en helgeaktivitet. 

 

Stigespill med lesing. Finn 

noe som kan være brikker 

(for eksempel knapper, 

mynter, en liten leke). Dere 

begynner på start. Den 

yngste starter og slår 

terningen. La barnet lese 

teksten som står i ruten der 
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sammen med en voksen. Spør gjerne 

noen om hva de heter på engelsk.  

ferien, noe du har sett eller noe 

du forbinder med påske.  
3.  

 

nettprogrammet «Skriv og les» til 

å lage boken. Se eget skriv om 

fremgangsmåte på teieskole.no 

under «Hjemmeundervisning». 

Du kan velge om du vil lage en 

bok med:  

- Bilder, tekst og lydinnlesing. 

- Bilder og tekst. 

- Bilder og ord  

- Bilder og lydinnlesing 

 

Lykke til! 

 

 

terningen viser- hjelp til 

dersom det blir utfordrende. 

Dere slår terning og 

forflytter dere etter tur. 

Førstemann til å komme i 

mål. Hovedmålet med dette 

spillet er å lese. Stigespillet 

ligger under 

«Hjemmeundervisning». 

 

 



 

Infoskriv til foresatte på 1. trinn                                                                               

Skolens hjemmeside www.teieskole.no   

Hei, alle sammen.  

Håper dere alle har hatt en fin påskeferie og igjen er klare for læring 

Informasjon og instruksjon til nettprogrammet «Skriv og les», sporingsark til tallene og Stigespill med lesing (fredag) ligger i mappen 

«Hjemmeundervisning» på teieskole.no. 

Nå kan vi endelig se frem til at vi skal møtes igjen i slutten av april. Informasjon vil bli lagt ut på teieskole.no. Vi gleder oss! 

   

 

Lærere: e-post Telefonnummer privat 

1A Marit Benjaminsen  

1B Anne Marte Luisa  

1C Merete Findal Vinje  

Martine Gran Wang   

Tanh Thi Tran  

Simen Mørdre  

  

marit.benjaminsen@faerder.kommune.no  

anne.marte.luisa@faerder.kommune.no  

merete.findal.vinje@faerder.kommune.no  

martine.gran.wang@faerder.kommune.no  

tanh.thi.tran@faerder.kommune.no  

simen.mordre@faerder.kommune.no  

  

416 10 649  

980 37 287  

913 69 081 

 

Ha en god uke. 

Hilsen alle voksne på 1. trinn       
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