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AKTIVITET 

Logg inn på www.trenpanett.no 

med brukernavn og passord 

«aktiv», og gjør 

GLADSTREKKEN 

«Morgenstrekken». 
 

 

SAMTALETID 

Vet du hvorfor du nå er hjemme 

og ikke på skolen? Se gjerne 

denne pressekonferansen for barn 

sammen med en voksen, og bruk 

den som utgangspunkt for 

samtalen: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsmi

nisteren-holder-pressekonferanse-for-

barn/id2693657/ 

NORSK 

Prøv deg på Øisteins 

blyant, og tegn en elg av 

bokstaven Ee. 
https://tv.nrk.no/serie/oeisteins

-blyant-

abc/sesong/1/episode/5 

 

Hvor mange andre dyr 

har bokstavlyden «Ee» 

først i navnet sitt?  

 

Kan du finne andre dyr 

som har bokstaven «Ee» 

i seg? Skriv ned alle du 

klarer å finne på små 

lapper, og putt de i en 

liten boks eller i et glass.  

Disse lappene skal du 

bruke på torsdag! 

VÆR KREATIV 
Mål: Elevene skal undersøke egenskaper 

ved materialer og dele sanseerfaringer. 

 

I denne oppgaven skal du finne 

ting hjemme med ulik overflate, 

du skal bruke sansen «føle» og 

sortere tingene etter hvordan du 

føler de. Du bestemmer selv 

hvilke kategorier du vil ha, for 

eksempel: glatte ting, myke ting, 

klissete ting. Bestem fire egne 

kategorier og sorter de på for 

eksempel fire tallerkener, i fire 

bokser, på fire forskjellige steder i 

rommet. Lykke til! Ta gjerne 

bilde av arbeidet. 

AKTIVITET 

Nå skal du bruke lappene 

med navnene på dyr som 

har bokstaven «Ee» og «Ll» 

i seg. Test en annen i 

hjemmet, og spill: 

 

«Hvilket dyr mimer* jeg 

nå?» 

 

Regler: 

Trekk en lapp og mim dyret, 

den som klarer å gjette 

riktig trekker den neste 

lappen. 

 

*Å mime er å leke at man er 

noe spesielt, noe uten å 

bruke stemmen.  

NORSK 

Følg lenken og se 

instruksjonene for innlogging på 

«Bokbussen». Obs! Det er to 

ulike koder for den røde og den 

gule bokbussen, den gule har et 

høyere nivå på tekstene. 
https://digital.gan.aschehoug.no/bokbussen

. 

Her velger man nivå, språk og 

om man vil lytte til boken eller 

lese selv.  

 
Logg inn med promokode: 

141535 (bokbussen Rød) 

141541 (bokbussen Gul – Fakta) 

 

Tips: Lytt til en side, les en side, 

lytt, les selv       

NORSK 
Mål: Jeg kan si bokstavnavn 

og bokstavlyden til Ee. Jeg kan skrive 

bokstaven med riktig startpunkt og 

skriveretning. 

 

Er det noen i familien som har 

bokstaven Ee i navnet sitt? 

Kjenner du noen andre som har 

bokstaven i navnet sitt? 

AKTIVITET  

www.trenpanett.no:  

Gjør GLADDANS 

«Elektrisk». 

 

AKTIVITET 

Vær en arkitekt og bygg en hytte 

med ting du får lov til å bruke! 

Kanskje du klarer å lage en 

koselig lese- eller lekehytte? 

Inviter noen figurer eller bamser 

inn, og gi alle sammen nye navn 

som begynner på bokstaven «Ee» 

eller «Ll».  

 

VELG SELV 
Velg mellom disse fire 

oppgavene: 

 

Skriv eller tegn noe du har 

gjort denne uka. 

 

Les i en bok, få noen til å 

lese for deg eller hør på en 

lydbok. Finn dette på for 

AKTIVITET 

Før aktivitet, snakk om «Hva er 

fjæra?» 

 
www.trenpanett.no:  

Gjør SKOLEYOGA 

«Fjæreyoga med Birgitte» 
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Finn gjenstander i huset (for 

eksempel hoppetau, kjeks, tepper, 

leker) til å forme stor og liten Ee. 

Vis bokstavene til noen som er 

hjemme sammen med deg. 

 

Bruk gjerne denne siden til hjelp 

når du skal trene på startpunkt og 

skriveretning: 
 https://kaleido1-

4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948

526&sek=1948511 

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

2/norsk/bibliotek eller 
«Bokbussen» (se fredag for 

innlogging). 

 

Bygg et høyt tårn med ting 

du får lov til å bruke, mål så 

hvor høyt det er. Velg hva 

du vil måle tårnet med, for 

eksempel en blyant eller en 

bok. 

 

Stå på terrassen eller utenfor 

inngangsdøren og lytt etter 

lyder. Hvor mange lyder 

kjenner du igjen, og hva er 

det du hører? 

 

MATTE 
Mål: Jeg kan bruke og utforske tall, 

mengder og telling i lek og spill. 

 

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

 

Opprett en profil 

og spill spillet i 15 min. 

ENGELSK 
Mål: Jeg kan lære bort 

dyrenavn på engelsk til noen 

andre. Jeg kan stave 

fargenavn på engelsk.  

 

Lær bort dyrenavn på 

engelsk til en person 

hjemme eller ring noen 

som du ikke kan møte 

(for eksempel 

besteforeldre eller en 

venn). Trenger du en 

oppfriskning? Følg 

NORSK 
Mål: Jeg kan si bokstavnavn 

og bokstavlyden til Ll. Jeg kan skrive 

bokstaven med riktig startpunkt og 

skriveretning. 

 

Prøv deg på Øisteins blyant, og 

tegn en løve av bokstaven «Ll». 
https://tv.nrk.no/serie/oeisteins-blyant-

abc/sesong/1/episode/12 

Bruk gjerne denne siden til hjelp 

når du skal trene på startpunkt og 

skriveretning: 

MATTE 
Mål: Jeg kan bruke og utforske 

tall, mengder og telling i lek og 

spill. 

 

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

 

Fortsett på brukeren du 

opprettet på mandag. 

Spill i 15 min. 

 

HJERNETRIM 
Mål: Jeg kan bruke hukommelsen til å 

finne ut av hva som mangler.  

 

KIMS LEK: 
Denne aktiviteten må gjøres sammen 

med en annen. 

 

Finn frem 8-10 ulike ting. Se på 

tingene i ca. 20 sekunder, og 

legg et pledd eller skjerf over 

slik at man ikke lenger kan se 

tingene. Fjern en av tingene og 

gjett hva som mangler. Avanser 
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lenken: 
https://www.lokus.no/licensed/qu

est1/I-love-animals/WORDS 

 

Dersom linken over ikke 

fungerer, prøv denne i 

stedet: 

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

2/engelsk/animals 

 

Stave fargenavn på 

engelsk: 
https://skolenmin.cdu.no/kompon

ent/5ce3b8a5829f2a001903f3b8/0

?_=1-trinn/engelsk/colours-

5d6678b6b641910040fb30e9-

5e5e20a662549e0025ccb3ff-

5e5fc1306c5ccd0010b3a375 

https://kaleido1-

4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1948

526&sek=1948511 

Hvor mange andre dyr har 

bokstavlyden «Ll» først i navnet 

sitt? Kan du finne andre dyr som 

har bokstaven «Ll» i seg? Skriv 

ned alle du klarer å finne på små 

lapper, putt de i den samme 

boksen eller glasset du ordnet på 

mandag. 

Disse lappene skal du bruke i 

morgen! 

 

gjerne ved å fjerne flere 

gjenstander samtidig. Bytt roller 

med den som gjør aktiviteten 

sammen med deg. 
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Infoskriv til foresatte på 1. trinn                                                                               

Skolens hjemmeside www.teieskole.no   

Hei, alle sammen.  

Takk for hyggelige tilbakemeldinger på læringsplanen forrige uke. Vi vil forsøke å variere og lage læringsplaner som både skal være 

motiverende, lærerike og gjennomførbare.  

Det har, naturlig nok, vært stor belastning på systemene og programmene som alle Færderskolene benytter seg av. Derfor opplever mange treghet, 

ingen forbindelse og andre hindringer. Dette tar vi høyde for, så ikke fortvil om en oppgave må utgå pga. dette. Forespørsler og henvendelser til 

kommunens IKT-arbeidere skal skje via kontaktlærer; send oss en e-post med informasjon om problemet, samt ønsket telefonnummer for kontakt.  

 

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

Dersom barnet ditt trenger litt mer utfordring i lesetreningen, så kan vi også anbefale: 
Lesemester Informasjon til elever og foresatte 

• Logg inn med Feide: https://lesemeister.no/  

 

Oppfordrer alle til å spille brettspill, yatzy og kortspill i denne perioden       

 

Vi velger å gi ut private telefonnummer fremfor å ha teamtelefon. 
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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