
Norsk 

Nettsider/resurs Lenke Innhold 

Salaby Skole – Skoleveien, bokstavene Ee og Ll https://skole.salaby.no/1-2/norsk/abc/e og 
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/abc/l 

Øv på ukas bokstaver ved å skrive bokstaven, se 
filmer, finne ord, rime og leke. 

Salto https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-
1---sma-bokstaver?page=abc 

Her kan du øve mer på bokstavene, lese og lytte. 
Denne nettsiden hører til leseboka vår og her 
finner du også sidene i leseboka. 

Bokbussen https://digital.gan.aschehoug.no/bokbussen/ Les eller bli lest for. Her kan du velge nivå og 
språk. I den røde bussen finnes bøker med nivå 
1-4, i den gule bussen finnes faktabøker fra nivå 
5-6. 
Promokode for rød buss: 141535 
Promokode for gul buss: 141541 

Relemo https://relemo.conexus.no/login/index.php Repetert lesing. Feide-innlogging. 

Nrk- lesekorpset https://tv.nrk.no/serie/lesekorpset Repeter bokstavene ved å se på lesekorpset.  

Damm skolen- norsk 1. trinn https://skolenmin.cdu.no/_/1-trinn/norsk-
5d6678b6b641910040fb30e9-
5e6608e86c5ccd0010b3b0bb 
 
https://skolenmin.cdu.no/_/1-trinn/norsk/lar-
bokstavene-5d6678b6b641910040fb30e9-
5e6608e86c5ccd0010b3b0bb-
5e6608ea6c5ccd0010b3b12b 
 
https://skolenmin.cdu.no/_/1-
trinn/norsk/biblioteket-1-4-trinn-
5d6678b6b641910040fb30e9-5e66 
 
 
 

Link nr. 1: På denne siden kan du enkelt navigere 
deg frem til oppgaver med bokstavinnlæring 
(ABC), skriving, lesing, lytting og sang.  
 
Link nr. 2: Anbefaler å gå inn på Ee og Ll og gjør 
tilhørende oppgaver til disse bokstavene. 
 
Link nr. 3: Bibliotek til bøker dere kan lese 
sammen/ lytte til. 
 

IMAL https://imal.no/veileder-lesestart/ Se eget skriv om fremgangsmåte som ligger i 
samme mappen som dette skrivet. For å få 
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utbytte av programmet bør den voksne se 
instruksjonsfilmene først. Dette er et program 
først og fremst for de barna som ikke kan alle 
bokstavlydene eller som utelater bokstaver når 
de skriver. Men alle vil nok også ha utbytte av å 
repetere bokstavlyder, start og skriveretning og 
å øve på å lese korte lydrette ord. 

Lesekloden – lese lydrette- og høyfrekvente ord https://www.lesekloden.no/lese/ Øvelse i å lese lydrette ord og høyfrekvente ord. 

Lesemeister https://lesemeister.no/logg-inn/ Her kan du lese bøker. Du kan velge forskjellige 
kategorier og nivåer. Logg inn med Feide. 

Bokstavkongen https://leaplearning.no/no/bokstavkongen En kort historie om utformingen til hver enkelt 
bokstav. 

 

Matematikk 

Nettsider/ressurs Lenke Innhold 

Multi 1b https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1b Nettoppgaver til Multiboka 1b. Her kan du velge 
kap. og oppgaver. 

Multi 1a https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1a Nettoppgaver til Multiboka 1a. Her kan du velge 
kap. og oppgaver. 

Pengeby http://www.pengeby.no/ Pengeby er et pedagogisk spill hvor du kan lære 
om tall, mengde, penger, inntekter og økonomi.  

Tella Gratis App Lek og lær mattespill for de minste  

Salaby https://skole.salaby.no/1-2/matematikk 

 

Nettoppgaver om ulike temaer i matematikk: 
pluss, minus, telling, sortering og måling 

Matte overalt https://matteoveralt.samlaget.no/?sc_lang=nn-

NO 

Her finner du konkreter og matematikkoppgaver. 
1-4.trinn. Velg bok for rett trinn. 

Matematikk.org https://www.matematikk.org/trinn1-

4/spillsamling/ 

 

Øve på regnestykker. 

Lesekloden - sudoku https://www.lesekloden.no/sudoku-6x6-lett/ Sudoku er tallspill som går ut på å plassere sifre i 
rutemønstre. Oppgaven går ut på å plassere 
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sifrene 1 til 6 slik at alle de loddrette og 
vannrette radene inneholder sifrene 1 til 6 en 
gang (slik at også hver 3×2-boks inneholder alle 
sifrene en gang).  

MKX https://nrksuper.no/serie/mk-x/ MK-X er et norsk barneprogram som gikk to 
sesonger på NRK Super fra 2013 til 2014. Hver 
episode tar for seg ulike matematikkproblemer 
som barna Helene, Helge, Mirja og Markus skal 
løse ved hjelp av ungdommer de tilkalte i 
mattesentralen.  

Kidsakoder.no/kodetimen https://www.kidsakoder.no/kodetimen/ Her lærer du enkel programmering. Midt på 
siden velger du oppgave under «For barnehage 
og småtrinnet».  

Matte over alt https://matteoveralt.portfolio.no/ Oppgaver som kan printes ut 

 

Engelsk 

Nettsider/ressurs Lenke Innhold 

Salaby Skole - Skoleveien https://skole.salaby.no/1-2/engelsk Her finnes det mange ulike tema, som farger, 
årstider, familien og dyr.  
Spill, tekster, gloser med mer. 

Starfall https://www.starfall.com/h/ Dette er en engelsk nettside. Anbefaler å gå inn 
på It’s fun to read > all about me. Her spiller 
barna samtidig som de blir eksponert for det 
engelske språket og får repetisjon på 
kroppsdeler. Test gjerne ut flere ting på denne 
nettsiden.  

Damm skole – engelsk 1. trinn https://skolenmin.cdu.no/_/1-
trinn/engelsk/colours-
5d6678b6b641910040fb30e9-
5e5e20a662549e0025ccb3ff-
5e5fc1306c5ccd0010b3a375 

Her kan elevene repetere “I can sing a rainbow”- 
denne sangen om farger på engelsk har vi lært på 
skolen. I tillegg er det muntlige og skriftlige 
oppgaver om farger på engelsk.  
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Div. fag 

Nettsider/ressurs Lenke Innhold 

Aunivers.no  https://aunivers.lokus.no/fagpakker/tverrfaglig/start Konkreter (penger, tallinje osv), små 
avbrekk, sanger. Feide-innlogging. 

Lokus https://www.lokus.no/ Forskjellige fag. Her finner dere bl.a. 
øvesider til engelskboka Quest. Feide-
innlogging. 

Aftenposten junior https://www.aftenposten.no/kampanje/aftenpostenjunior/ Nettavis med nyheter for barn. 

Øisteins blyant https://tv.nrk.no/serie/oeisteins-blyant-
abc/sesong/1/episode/35/avspiller 
 
https://nrksuper.no/serie/oeisteins-blyant/ 

 

Øistein lager ulike tegninger man kan herme 
etter. 

Den magiske kroppen https://nrksuper.no/serie/den-magiske-kroppen/ NrkSuper serie om kroppens fantastiske 
organer. Hver episode tar for seg forskjellige 
organer i kroppen. 

Lesekloden – dagsplaner med oppgaver https://www.lesekloden.no/idag/ Et program som inneholder flere fag. 
Programmet har en dagsplan for hver dag i 
perioden skolene er stengt. Dette er en fin 
side for de barna som trenger litt mer 
utfordringer. 

Lesekloden - bingo https://www.lesekloden.no/bingo/ Spill bingo med en venn eller en annen i 
familien. Det er bingobrett i lesing, addisjon, 
subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, 
tallvenner og klokka. 

Nysgjerrigper.no https://www.nysgjerrigper.no/ Nysgjerrigper er Norges forskningsråds tiltak 
for å fremme barns interesse og forståelse 
for forskning og vitenskap. 
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Ung forskning.no https://ung.forskning.no/ UNG.forskning.no en nettavis for barn og 
unge. Her kan du finne nyheter og andre 
morsomme saker og videoer fra 
forskningens verden. 

Lesekloden - fugler   

Lesekloden - undringsfag https://www.lesekloden.no/fag/undringsfag/ Her er det spennende, undrende og 
utforskende oppgaver. 

Livegymskole 
 

https://livegymskole.no/ 
 

Her får man opp videoer av ulike 
treningsøkter som dans, utholdenhet og 
bevegelighet som man kan herme etter. 
 

 

Grubleoppgaver  
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Lesekloden - grubliser https://www.lesekloden.no/subjects/undringsfag/Grubliser-1-20.pdf 
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