
Læringsmål for uke 16: 

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

Matematikk: Jeg kan regne pluss og minus med tallene fra 0 - 100. 

Sosialt: Jeg kan hjelpe til hjemme. 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Økt 1: norsk 
 
Utfør 3 praktiske 
oppgaver hjemme 
og skriv 5 setninger 
om hva du hjalp til 
med hjemme.  
 
Støvsug rommet 
ditt. 

Økt 1: norsk 
 
Be en voksen 
lage en liste 
over 
gjenstander i 
huset. Du skal 
på skattejakt 
etter dem og 
krysse av når 
du har funnet 
gjenstandene.  
 
 

Økt 1: matte 
 
Skriv 
regnestykker på 
pappkopper 
(pluss og minus). 
Helst tosifrede 
tall. Du skal 
regne ut 
regnestykket og 
bruke koppene 
til å bygge tårn. 
Se forklaring 
lengre ned under 

planen         

Økt 1: norsk 
 
Skriv en 
handleliste 
over hva dere 
trenger på 
butikken 
(denne 
oppgaven kan 
gjennomføres 
når det passer i 
løpet av uken).  
 
Spill et 
brettspill. 

Økt 1: norsk 
 
Tegn/ skriv noe 
som du gjorde i 
påskeferien. Vis 
teksten/ 
tegningen og 
fortell hva du 
har laget til 
noen hjemme 
eller til noen 
over telefon. 
 
 
Les for et 
kosedyr. 
  

Fysisk aktivitet 
 
 

Fysisk aktivitet 
 

Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 

Økt 2: fysisk 
aktivitet og matte 
 
www.trenpanett.no 
 
Gjør 
«FAMILIETRENING» 
 
Stigespill med 
tiervenner 
 
(ligger som PDF-fil 
på hjemmesiden/ 
Skooler) 

Økt 2: matte 
 
100-spill med 
terning. Spill 
med noen 
hjemme. Dere 
slår terning 
etter tur. 
Førstemann til 
å få til sammen 
100. For hver 
runde legger du 
til det taller du 
får, med det du 
har.  

Økt 2: 
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 (PDF-fil 
ligger på 
hjemmesiden/ 
skooler).  
 

Økt 2: gym 
 
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, kanskje 
du kan feste et 
tau mellom to 

Økt 2: norsk 
 
Lag et rimdikt 
om noe som 
har med påske 
å gjøre: eks. 
noe du har gjort 
i påskeferien, 
om påskeharen 
som kom med 
påskeegg, 
været ute osv. 
Få hjelp av en 
voksen til å 
skrive, men 
barnet kan rime 
og velge hva 

http://www.trenpanett.no/
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Gå ut med 
søppel.   

trær å 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! 
 

diktet handler 
om. 
 
 

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 

 

Ukas øverord  

 Skriv tre setninger med ukas ord i Øveordboka:  

går 

fra 

hans 

 

Engelske gloser  

Øv på å si kroppsdelene på engelsk. Bruk kroppsdelene du finner inne på Quest elevnettsted 

1-4. Quest 1-2. : https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12/My-body 

 

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12/My-body
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Week 16 Uke 16 

Example  
Hand 
Leg  

Eksempel 
Hånd 
Bein  

 

 

Beskjeder fra 2.trinn 

Dere gjør en kjempejobb hjemme om dagen. Ta vare på hverandre, ikke stress, men prøv å 

kos dere i hverandres selskap. Vi er veldig fornøyde med alt dere gjør, men ikke glem at 

skolearbeidet ikke er det viktigste i verden akkurat nå. Dere gjør det dere får til!  

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.  

Vi har lagt ut en PDF- fil som heter «naturbingo». Der finner dere en nabolagsbingo elevene 

gjerne kan gjøre som en fysisk uteaktivitet. 

Se forklaring og bilde av koppetårnet på neste side        
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Eksempel: koppetårn  

Du skal skrive regnestykker med tosifrede tall (f.eks 53 + 18). Når du kar skrevet regnestykker 

med pluss og minus på alle koppene, du trenger 10 kopper, setter du alle koppene i en sabel i 

hverandre. Du regner ut regnestykke på første kopp. Dersom du klarer regnestykket setter du 

koppen på bordet. Klarer du det ikke, putter du koppen inn i stabelen igjen. Når du har klart 

alle regnestykkene skal du bygge et tårn av koppene. Lykke til        

 

 

 

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

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