
Læringsmål for uke 17: 

Norsk: Jeg kan fortelle sammenhengende om egne opplevelser, følelser og erfaringer. 

Matematikk: Jeg kan regne pluss og minus med tiere. 

Sosialt: Jeg kan hjelpe til hjemme. 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Økt 1: norsk 
 
Mimelek.  
Skriv lapper 
med 
forskjellige dyr 
(ville dyr, 
norske dyr, de 
som lever 
under havet). 
Lek mimeleken.  

Økt 1: norsk 
 
Les for noen 
hjemme i 10 
min. 
 
Hjelp til med 
noe hjemme.  
 
 

Økt 1: matte 
 
Spill YATZI med 
noen hjemme. 
Trenger du 
brett finnes det 
som PDF-fil på 
hjemmesiden.  

Økt 1: omsorg 
 
Vis omsorg ved å 
spørre om 
mamma/pappa 
trenger hjelp til 
noe. Du kan også: 
ringe en venn, et 
familiemedlem, 
gå ut med søpla, 
rydd av etter 
middag, hjelp til 
med å lage mat, 
ta ut av 
oppvaskmaskinen, 
brette klær 
støvsuge. 

Økt 1: norsk 
 
Aktivitetsbingo 
 
PDF ligger på 
skolens 

hjemmeside        

Fysisk aktivitet 
 
 

Fysisk aktivitet 
 

Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 

Økt 2: 
uteaktivitet 
Nabolagsbingo  
 
Bli-hjemme-
dansen på 
SALABY.NO. 
Ligger nederst 
på forsiden til 
Salaby. 
«Hjemme med 
Salaby». 

Økt 2: matte 
 
Tiervenn-spill. 
Du trenger en 
kortstokk. 
Forklaringen på 
spillet ligger på 
hjemmesiden 
(PDF).  

Økt 2: utforske 
 
Har du en 
favoritt sang?  
Sett den på og 
lag bevegelser 
til sangen. Vis 
den dansen for 
noen hjemme 
om du vil. 

Økt 2: gym 
 
Gymbingo 
 
PDF ligger på 
skolens 

hjemmeside       
 

Økt 2: norsk 
 
Skriv eller tegn 
en tegning om et 
fint minne du 
har. Fortell eller 
les for en voksen 
hva du kar 
skrevet/ tegnet.  
 
 

Lesestund 
 
Les 20 min i 
selvvalgt 
lesebok 

Lesestund 
 
Les 20 min i 
selvvalgt 
lesebok 

Lesestund 
 
Les 20 min i 
selvvalgt 
lesebok 

Lesestund 
 
Les 20 min i 
selvvalgt lesebok 

Lesestund 
 
Les 20 min i 
selvvalgt lesebok 
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Ukas øverord  

 Skriv tre setninger med ukas ord i Øveordboka:  

da 

ha 

sier 

 

Engelske gloser  

Skriv ned på et ark overskriften «My favorites». Lag en liste over din favoritt «food, colour, 

animal, sport og friend». Pynt arket som du selv vil.  

Week 16 Uke 16 

Example  
 My favorite food is… 
 My favorite colours is… 
 My favorite hobby is…  

Eksempel 
 Min favoritt mat er… 
 Min favoritt farge er.. 
 Min favoritt hobby er… 

 

 

Beskjeder fra 2.trinn 

Nå er vi i gang igjen, i noe som ser ut som siste uke med hjemmeundervisning- for noen. Vi 

prøver også denne uken å få snakket med alle elever via Teams. Se info under forrige ukes 

skriv på hjemmesiden (uke 16). Stå på, og ta vare på hverandre. Vi savner dere og setter pris 

på alt dere får gjort hjemme        

• Lenke Matemagisk- LOKUS.NO: https://www.lokus.no/licensed/matemagisk1-2 

• Bli-hjemme-dansen på SALABY.NO: https://skole.salaby.no/hjemme-med-salaby 

Alle PDF-filer som er lagt ut på hjemmesiden/ Skooler er det fritt frem å bruke for alle elever 

når dere måtte ønske det. Enten i tillegg til det som står på arbeidsplanen, eller i stedet for 

noe som står der.  

Kontakt oss på e-post eller skoleSMS om dere har spørsmål. 

Varme hilsener fra Kjersti, Maren, Heidi, Anna, John og Christine        

 

 

https://www.lokus.no/licensed/matemagisk1-2
https://skole.salaby.no/hjemme-med-salaby
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