
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 
 
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.   
 
Spill et spill. 

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. 60-61. Gjør 
dem gjerne 
sammen med 
en voksen. Les 
teksten på s. 
62-63 alene 
eller sammen 
med en voksen.  
Snakk om 
minner du har 
og det du ser 
på s. 64-65 
sammen med 
en voksen. 
Snakk gjerne 
om ordene 
øverst på s. 65.  

Økt 1: matte 
 
Gå inn på 
Lokus.no. Du 
velger 
«Matemagisk 1-2 
Elev». Der skal 
du jobbe i 
kategorien 
«regne» og gjøre 
oppgavene i 
«vindusspillet» 
og «dørspillet». 
Se lenke nederst 
i ukeplanskrivet.  

Økt 1: engelsk 
 
SALABY.NO 
skoleveien 1-2. 
trinn og 
«engelsk». Velg 
«my favorites».  
 
Skriv ned på et 
ark: overskriften 
«My favorites». 
Du skal skrive ned 
dine favoritter av 
food, animal, 
colour, sport and 
friend. Pynt arket.  

Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 
 

Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 

Økt 2: matte 
Gå inn på Multi 
nettoppgaver 
2b. Velg 
kapittel 10 D og 
«Legge til eller 
trekke fra 10».  
 
Gjør regnearket 
i PDF-fil «pluss 
og minus tiere» 

Økt 2: matte 
Gå inn på Multi 
nettoppgaver 
2b. Velg 
kapittel 10 F og 
G. «Addisjon 
og subtraksjon 
på tom 
tallinje). 
 

Økt 2: naturfag 
VANN 
Se filmen på NRK 
Skole (lenke 
under planen).  
 
Oppgave: Hell 
vann i en 
plast/pappkopp 
og plasser 
koppen i 
fryseren. Skriv 

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

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

Valgfri 
oppgave 10 E. 
 

eller tegn hva du 
tror vil skje. I 
morgen skal du 
se hva som har 
skjedd med 
vannet. Hvordan 
kan du nå få 
vannet flytende 
igjen? Skriv og 
tegn.  
 
Ekstraoppgave 
finner du under 

planen        
  

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 

 

Ukas øverord: 

Skriv tre setninger med ukas ord i øveordboka: 

da 

ha 

sier 

 

Engelske gloser: 

Gjør oppgaven «Glossary» inne på SALABY.NO skoleveien 1-2.trinn og engelsk. Der skal du 

jobbe med kategoriene «food», «colours» og «hobbies». 

Week 16 Uke 16 

Example 
My favorite food is… 
My favorite colour is… 
My favorite hobby is…  
 

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

• Lenke naturfag: 

https://www.nrk.no/skole/?mediaId=17585&page=search&q=vann%20blir%20til%20

is 

o Naturfag (ekstraoppgave): For de som vil gjøre noe magisk 

https://www.forskerfabrikken.no/eksperimenter/magi-med-vann-og-blyant/ 

o Syng og dans til Macus og Martinus «To dråper vann»: 

https://www.youtube.com/watch?v=rM7HO7m8MCA 

 

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 «nabolagsbingo». 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       
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