
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 
 
SALABY.NO 
skoleveien 1-
2.trinn. 
Der skal dere 
inn på «norsk» 
og «bibliotek». 
Velg en lyd bok 
og lytt til 
denne. Svar på 
spørsmålene til 
boken.   
 

Økt 1: norsk 
 
SALABY.NO 
Skoleveien 1- 
2.trinn. Inn på 
«norsk» og 
«LES OG SVAR» 
og 
«lesetekser». 
Velg tre tekster 
du leser og 
svarer på 
spørsmålene 
til.    
 

Økt 1: no/mat 
 
SALTO lesebok 
2B 
Les s. 66-67. 
Gjør oppgavene 
på s.67.  
 
Spill «finn den 
dobbelte» (PDF-
fil på 
hjemmesiden/ 
skooler). 
 

Økt 1: norsk 
 
Jobb i 
stavskriftboka/ 
skriv egen tekst 
med stavskrift i 
minst 20 
minutter. 
 
 
Spill et 
brettspill. 

Økt 1: engelsk 
 
Gå inn på Quest 
elevnettstedet 1-
4. Velg Quest 1-2. 
og kategorien «My 
body». Jobb inne 
på de fire 
temaområdene.  
 
Glosene denne 
uken er muntlig 
øving på 
kroppsdeler på 
engelsk.  

Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 
 

Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 

Økt 2: matte 
Gå inn på Multi 
nettoppgaver 
2a. Velg 
kapittel 6 og 
«pluss og 
minus».  
 
Gjør regnearket 
i PDF-fil «pluss 
og minus1» fra 
hjemmesiden/ 
Skooler. 
 

Økt 2: matte 
SALABY.NO 
Skoleveien 1-
2.trinn. Gå inn 
på 
«matematikk» 
og jobb med 
kategoriene 
«pluss» og 
«minus».  
 

Spill et 
kortspill. 

Økt 2: naturfag 
 
Se på filmen: Villa 
Mekk 
Magnetisme på 
NRK skole.  
 
Har du en 
kjøleskapsmagnet 
eller annen 
magnet. Finn 
steder magneten 
kan feste seg, og 
skriv de ned eller 
tegn dem.  

Økt 2: samf.f 
SALABY 
Skoleveien 1-
2.trinn. Gå inn 
på samfunnsfag 
og jobb med 
kategoriene 
under 
«steinalderen». 
 
Spill et spill. 
 

Økt 2: matte 
MATEMATIKK.ORG 
Gå inn på 
matematikk.org og 
velg spill for 1-
4.trinn. Der finner 
dere 
«regnemesteren» 
og kan velge 
2.trinn. Jobb med 
oppgavene. Du 
kan også velge 
vanskelighetsgrad 
der inne.  

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: 

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 

 

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.  

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/open/questelevnettsted12/My-body
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