
1. trinn – Læringsplan for hjemmeundervisning uke 14 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

AKTIVITET 

 

Logg inn på 

www.trenpanett.no 

 Gjør GLADSTREKKEN 

«Ristløs strekken» 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstra (hvis du vil):  

Se påskekrim episode 1 og 

forsøk å løse koden. 
https://www.salaby.no/paske-i-

salaby/1-4-trinn/paskeklassiker-en-

slags-paskekrim 

NORSK 

Ha det gøy med rim. 

 

Lag et rimdikt sammen med 

en voksen. Bruk enderim, det 

betyr at de siste ordene på 

setningen rimer: 

Det var en gang en mus, 

som bodde i et hus. 

Bruk gjerne eksempelet som 

starten på rimdiktet, og fortsett 

som du vil. Det er lov å bruke 

tulleord! 

 

Ekstra: 

Dra bildene som rimer med 

hverandre sammen: 
https://skole.salaby.no/1-

2/norsk/abc/r/rimord  

 

HJERNETRIM 

 

Gå på poengjakt hjemme. Du kan 

bytte ut ting og poengsum, her er 

et eksempel som kan brukes: 

 

Dør = 10 poeng 

Vindu = 6 poeng 

Stol = 4 poeng  

Sko = 1 poeng  

Seng= 3 poeng 

Lampe = 7 poeng 

Speil = 5 

Lysbryter = 2 

Såpe = 8 

 

Lag et system som gir deg oversikt 

over poengene og antall ting du 

teller. Du kan lage lister, tegninger 

med tellestreker, regnestykker eller 

noe annet. Gjør det som du vil! 

AKTIVITET 

Denne aktiviteten kan gjøres ute i 

frisk luft. 

 

 Tampen brenner! 

Velg en gjenstand sammen, og 

bestem hvem som skal begynne 

med å gjemme den. Den/de som 

skal prøve å finne gjenstanden, 

skal ledes ved at den som har 

gjemt den klapper høyt hvis de er 

nærme den, og svakt hvis de er 

langt unna. 

 

Ekstra:  

Se påskekrim episode 4 og forsøk 

å løse koden. 
https://www.salaby.no/paske-i-salaby/1-4-

trinn/paskeklassiker-en-slags-paskekrim 

NORSK 

 

Gå inn på «Bokbussen» og 

fortsett på den boken du 

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

bussen/ 

 

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. 

NORSK 
Mål: Jeg kan si bokstavnavn og 

bokstavlyden til Rr. Jeg kan 

skrive bokstaven med riktig 

startpunkt og skriveretning. 

 

Mitt skip er lastet med ting 

som begynner på R. 

AKTIVITET  

 

www.trenpanett.no 

Gjør FAMILIETRENING 

«Oppvarming/ aerobic Nivå 

1 med Monica» 

 

NORSK 
Mål: Jeg kan si bokstavnavn og 

bokstavlyden til Oo. Jeg kan skrive 

bokstaven med riktig startpunkt og 

skriveretning. 

 

Se rundt deg uten å reise deg opp. 

Du skal nå skrive alle tingene som 

MATTE 
Mål: Jeg kan bruke og utforske tall, 

mengder og telling i lek og spill.  

  

Gå inn på Pengeby 
http://www.pengeby.no/ 

Spill spillet i 15 minutter. 

 

AKTIVITET 

 

www.trenpanett.no  

Velg SKOLEYOGA og 

gjør 

«Introyoga med Birgitte». 
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Prøv å finne mange ord 

som begynner på 

bokstaven Rr, lag en 

oversikt på valgfri måte. 

 

Bruk gjerne denne siden til 

hjelp når du skal trene på 

startpunkt og 

skriveretning: https://kaleido1-

4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html

?tid=1948526&sek=1948511 
 

 

Ekstra (hvis du vil):  

Se påskekrim episode 2 og 

forsøk å løse koden. 
https://www.salaby.no/paske-i-

salaby/1-4-trinn/paskeklassiker-en-

slags-paskekrim 

 

har bokstaven Oo i seg, du kan 

også skrive navn.  

Vær nøye på hvordan du skriver 

stor og liten Oo. Hvis du ikke 

husker hvordan du skriver den, se 

her: https://kaleido1-

4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=19485

26&sek=1948511 
 

Ekstra (hvis du vil):  

Se påskekrim episode 3 og forsøk 

å løse koden. 
https://www.salaby.no/paske-i-salaby/1-4-

trinn/paskeklassiker-en-slags-paskekrim 

Alternativ: 

 

Spill «Stigespill». 

Se spillbrett og regler på 

www.teieskole.no  

 

Ekstra (hvis du vil):  

Se påskekrim episode 5 og 

forsøk å løse koden. 
https://www.salaby.no/paske-i-

salaby/1-4-trinn/paskeklassiker-en-

slags-paskekrim 

 

MATTE 
 Mål: Jeg kan bruke og utforske 

tall, mengder og telling i lek og 

spill.  

 

Logg inn på Pengeby 
http://www.pengeby.no/ 

og fortsett på brukeren du 

opprettet forrige uke.  

Spill i 15 minutter. 

eller 

Spill Tiervenn-spill (bruk 

kortstokk) med noen 

hjemme.  

Se egen forklaring under 

«Hjemmeundervisning» på 

hjemmesiden. 

ENGELSK 
Mål: Jeg kan huske navn på 

gårdsdyr. 

 
https://skole.salaby.no/1-

2/engelsk/animals 

Gå inn på «On the farm» og 

«Learn the names». Øv på 

dyrenavnene ved å trykke på 

dyrene. Når du har lært 

navnene tester du deg selv. 

Dra ordet til riktig dyr, du kan 

trykke på ordet for å høre hva 

dyret heter.  

Velg nå «Which animal», og 

gjør denne lytteoppgaven ved 

å trykke på bildet av dyret som 

blir lest opp. 

VELG SELV 

 

Gå inn på teieskole.no – 

«Hjemmeundervisning» og se på 

dokumentet med ulik påskepynt. Har 

dere noe hjemme som kan bli til 

påskepynt? Lag en plan for hva dere 

kunne tenke dere å lage.  

Tenk gjenbruk! 

 

 

KRLE 
Mål: Jeg vet hvorfor de Kristne feirer 

påske. 

 

Gå inn på Salaby: 
https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1 

 

Gå til “Kristen påske” litt ned på 

siden.  

Les eller hør på denne:  

“Lær om kristen påsketradisjon”.  

 

Du kan selv velge å høre flere 

fortellinger om Jesus og påsken. Her 

ligger også et arbeidsark du kan laste 

ned. 

VÆR KREATIV 

Kan gjøres som en 

helgeaktivitet. 

 

Gå ut og samle pinner, 

kongler, strå og andre ting. 

Snakk sammen om hvilke 

dyr som finnes på 

bondegårder.  

Lag så en bondegård av 

gjenstandene dere har funnet. 

Lag for eksempel dyr av 

kongler med ben av pinner. 

Prøv å lage ulike dyr. Ta 

gjerne et bilde, eller tegn 

dyrene dere har laget. Vet du 

hva dyrene heter på engelsk?  
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Infoskriv til foresatte på 1. trinn                                                                               

Skolens hjemmeside www.teieskole.no   

Hei, alle sammen.  

Leseark for repetisjon av bokstavlyder legges i mappen «Hjemmeundervisning» på teieskole.no. 

Forklaring på Tiervenn-spill med kortstokk (mandag) og Stigespill (torsdag) ligger også i mappen 

«Hjemmeundervisning» på teieskole.no. 

Vi ønsker at så mange som mulig samler korker fra melkekartonger fremover. Disse er veldig fine å bruke 

til både regne- og leseundervisning. Vi kommer til å legge ut ulike øvelser dere kan gjøre med disse 

hjemme, og tar veldig gjerne imot korkene når vi er tilbake på skolen igjen         

 

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, og GOD PÅSKE neste uke!  

Hilsen alle voksne på 1. trinn       
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