
   
 

   
 

Uke 13 

Hei alle sammen!  

Tilbakemeldingene fra dere forrige uke er positive. Dere har tatt stort ansvar og bidratt til at elevene har fått gjort skolearbeid. All honnør til 

den innsatsen dere har gjort. Oppgavene denne uka blir noe på data og noe i elevenes bøker. I flere av oppgavene trenger eleven forklaring fra 

dere for å komme i gang.  Fortsatt står dere helt fritt til hvordan dere vil legge opp dagene. I fagene norsk, engelsk og matte anbefaler vi at det 

jobbes i ca 20 min. Arbeidsoppgavene er basert på temaer vi har jobbet med tidligere på skolen. 

 

Musikk: Sang og musikk kan skape liv og glede når man må være hjemme. Ha gjerne en liten konsert for noen hjemme eller lekene/ 

kosedyrene dine       Du finner sangene til regnbuekoret her: https://soundcloud.com/user-79717017/sets/regnbuekor-2020 

Denne sangen om tiervenner kan også være morsom å øve på: 

https://www.youtube.com/watch?v=LDbUqFMeuYw&list=RDLDbUqFMeuYw&start_radio=1&t=3 

 

Matlaging: Det er masse læring i å ta barna med i matlagingen, både lesing, matematikk og praktiske øvelser. På https://www.matstart.no 

finner dere mange tips. 

 

 

LOGG: Skriv noen ord om hva du har gjort hver dag, gjerne 

på papir (ta bildet), og send den til kontaktlæreren på mail. 

Du skal skrive minst 4 jeg-setninger. Eksempel: Jeg har lest 

høyt for bamsen min. 

Vi kan nås på mail, skolesms og telefon. HUSK: Gi beskjed hvis eleven er syk.  

Viktige nummer:  

Thorild (helsesykepleier) 409 11931, Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 

https://www.116111.no   

    Ida: 411 08 512 Ingfrid: 980 82 405 Kirsti: 996 28 789 

https://soundcloud.com/user-79717017/sets/regnbuekor-2020
https://www.youtube.com/watch?v=LDbUqFMeuYw&list=RDLDbUqFMeuYw&start_radio=1&t=3
https://www.matstart.no/
https://www.116111.no/


   
 

   
 

 

Kroppsøving:  

Det er viktig at kroppen er aktiv! Gjør minst en aktivitet hver dag. Her er det forslag til aktiviteter:  

• Dans BlimE dansen: https://nrksuper.no/serie/blime/MSUB04000219/sesong-8/episode-7 

• “Just dance” på youtube er veldig morsomt.  

• Lek alene eller sammen med noen med en eller flere baller, hvis du har tilgang til ball/baller (sprettball, tøyball, tennisball, fotball etc). 

Trill/sprett/kast den i veggen og tilbake til deg selv eller en annen.  Øk avstand hvis det blir lett å ta imot ballen.  

• Løp rundt boligen din. Hvor mange ganger orker du å løpe rundt? Klarer du flere runder dagen etter? Hvor mange skritt er det? 

• Klarer du å hoppe samtidig som du teller? Hvor langt klarer du å telle mens du hopper?  

• Støvsug rommet ditt.   

•  Balansetrening, som å stå på et bein mens man gjør andre ting (eksempelvis pusser tenner) 

• Hinderløype Lag en hinderløype med ting som du finner hjemme. Vær kreativ og legg gjerne til både balansehindre (kanskje med puter), 

noe du skal over og under (bord og stoler) og en blink der du skal treffe noe med en ball eller lignende. Konkurrer med søsken/foresatte  

om å komme gjennom hinderløypen på kortest mulig tid, eller nærmest mulig en idealtid. 

 

Frivillige oppgaver: 

- Jobb i Multi 1b boka 

- Jobb i Kaleido 1a boka 

- Multi smart øving 

 

 

 

 

https://nrksuper.no/serie/blime/MSUB04000219/sesong-8/episode-7


   
 

   
 

Uke 13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Syng: «Good morning 
to you” for noen 
hjemme. 
Norsk: Gå til 
temasiden om virus på 
Salaby: Les «Om virus» 
sammen med en 
voksen: Snakk 
sammen om teksten 
og vanskelige ord. 
https://skole.salaby.n
o/laer-om-virus 

Syng: «Good morning to 
you” for noen hjemme. 
 
Engelsk: Velg oppgaver og 
jobb i 20 min. 
https://stairs1-
4.cappelendamm.no/oppgav
etre/seksjon.html?tid=11102
40 

Syng: «Good morning to 
you” for noen hjemme. 
 
Norsk/ naturfag: 
Les om årstidene eller om 
våren. Kva skjer om våren? 
https://skole.salaby.no/1-
2/naturfag/arstider/les-om-
arstidene 
 
 

Syng: «Good morning to 
you” for noen hjemme. 
 
Engelsk: Syng «Row, row, 
row your boat” og “If 
you’re happy” 
https://www.youtube.co
m/watch?v=HsmXFpG0se
I 
https://www.youtube.co
m/watch?v=aN_EvIKPxrE 

Lag til en samling foran 
noen voksne og kanskje 
kosedyr. Hold en samling 
som vi gjør på skolen. 
Dag, dato, måned, år, 
årstid og været, og ta en 
sang. 
 
 
Norsk: Kaleido B s.74-75 
 

Pause      

 PALS/smART: 
Ring en som har lyst til 
å høre stemmen din. 
For eksempel 
besteforeldre eller 
venner. 

PALS/smART: 
Si noe hyggelig til alle i 
familien din. Fortell i loggen. 
 
Norsk: Kaleido B s. 80-81 

Finner du noen vårtegn ute 
eller kanskje noen inne? 
 

Norsk: 
Velg 5 bokstaver. Jobb i 
20 min 
https://ordriket.no/read_
container/4379a3cc-
0948-4c6f-8073-
3e795c573ba2 

Matte:  
Jobb 20 min med Salaby 

nettoppgaver: Tallrekker  

https://skole.salaby.no/1-
2/matematikk/tall-og-
telling/tallrekker 
 

 Fysisk aktivitet  Fysisk aktivitet  Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet  

 Matte:  

Jobb i Multi 1b boka. 
Gjør to sider i kapitelet 
“pluss og minus”.  
Skriv logg (se over) 

Skriv logg  Matte: Jobb med Multi 

smart øving i 20 min.  

 
Skriv logg. 

Skriv logg. PALS/smART: 
Hvordan har du vist 
OMSORG og KREATIVITET 
denne uka? 
 
Skriv logg. 

Lese-
stund 
 

Lytt til lydboka noen minutter hver kveld: Anne-Cath Vestly: Mormor og de åtte ungene på ferie. 

https://skole.salaby.no/1-2/norsk/bibliotek/mormor-og-de-atte-ungene-pa-ferie-0704 

 

https://skole.salaby.no/laer-om-virus
https://skole.salaby.no/laer-om-virus
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1110240
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1110240
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1110240
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1110240
https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/arstider/les-om-arstidene
https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/arstider/les-om-arstidene
https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/arstider/les-om-arstidene
https://www.youtube.com/watch?v=HsmXFpG0seI
https://www.youtube.com/watch?v=HsmXFpG0seI
https://www.youtube.com/watch?v=HsmXFpG0seI
https://www.youtube.com/watch?v=aN_EvIKPxrE
https://www.youtube.com/watch?v=aN_EvIKPxrE
https://ordriket.no/read_container/4379a3cc-0948-4c6f-8073-3e795c573ba2
https://ordriket.no/read_container/4379a3cc-0948-4c6f-8073-3e795c573ba2
https://ordriket.no/read_container/4379a3cc-0948-4c6f-8073-3e795c573ba2
https://ordriket.no/read_container/4379a3cc-0948-4c6f-8073-3e795c573ba2
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/tall-og-telling/tallrekker
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/tall-og-telling/tallrekker
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/tall-og-telling/tallrekker
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/bibliotek/mormor-og-de-atte-ungene-pa-ferie-0704


   
 

   
 

 

  LÆRINGSMÅL  

Norsk:  • Jeg greier å skrive LOGG. 

• Jeg øver på å lese små tekster.  

• Jeg øver på å fortelle om det jeg har lest. 

Matematikk:  • Jeg kan forklare hva + (addere) og – (subtrahere) er/betyr.  

• Jeg kan forklare hva = (er lik) er/betyr. 

PALS/smART: 

 
Jeg tar ansvar for skole- 

arbeidet mitt. 

 
Jeg viser omsorg for alle i 
familien min. 

 
Jeg er flink til å tenke nytt og 
finne nye og gode løsninger. 

Naturfag: Jeg finner vårtegn i nærområdet. 

 

 

Tips og ideer til andre læringsaktiviteter: 

Spille brettspill   Spille kort  Dekke bord og rydde av  

Bake og lage mat  

Skrive handleliste  
Skrive dagbok  

Rydde og sortere leker

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

  


