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Uke 13 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1. økt 

8.30 - 9.30 

Stasjonsarbeid norsk/matte 

1. Geobrett 

2. PC Geogebra 

3. Leke ute 

Morgenstund 

Norsk  

Løs mysteriet 

Fabel s. 36 og 37 

Morgenstund 
Påskeverksted: 

1.Male bilde 
2. Påskeegg med ballong 

3. Male skål 

4. Male egg på ark med q-tips 

 

Morgenstund 

Naturfag: 

Førstehjelp: 

Lær førstehjelp (salaby.no) 
Film 5 og ferdig 

Gjør aktivitet 4-7 om tid 

 

 

Konsert for hele 

småtrinnet. 
 

Utetid 15m.      

2. økt 

9.45-10.30 

4. Geometriske former med 

tau i gangen 

5. Prikkark 

6. Ipad Geogebra 

Krle  

Påsken: 

Fortelling om påske 

historien om påsken for 

barn - Google-søk 

 

 

Matematikk 
Geometri med Geogebra 

 

Matematikk 

 
Jobbe med kapitlet 

Regnestrategier. 

Mat og 

utetid 

     

3.økt 

11.20-

12.15 
  

Matematikk 

Spill s.103 

Kopieres til A3 

 

Yatzy  

 

Svømming 2a 

Engelsk 2b 

Tema: Under my umbrella 
p. 56 
Gyldendal - Smart Tavle 

 

  Samfunnsfag:  

 

Min læring - Aschehoug univers (aunivers.no) 

 

Kunst og håndverk 

Påskeaktivitet/film 

 

Utetid 45m.      

4.økt 
13.00-14.00 

 

Norsk 

Tekstskaping/ 

Friskriving  

Skriv en påskefortelling 

Svømming 2b 
Engelsk 2a 

 

Spisetid 

  

Vi bruker idrettshallen 
Spisetid  

Påskeaktivitet 

 

https://skole.salaby.no/1-2/kroppsoving/henry
https://www.google.com/search?q=historien+om+p%C3%A5sken+for+barn&rlz=1C1WPZC_enNO862NO862&oq=historien+om+p%C3%A5sken++&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30l3.8504j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:6b488ee9,vid:miG72KoEoEY
https://www.google.com/search?q=historien+om+p%C3%A5sken+for+barn&rlz=1C1WPZC_enNO862NO862&oq=historien+om+p%C3%A5sken++&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30l3.8504j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:6b488ee9,vid:miG72KoEoEY
https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/smart-tavle/menypunktene/explore-2
https://aunivers.no/fagpakker/samfunnsfag/arena-1-4/laeringsloep/du-har-en-stemme/min-laering?r=L2xvYy8yMDU5OTIjIS9hYXJzdHJpbm4yLzEyNTcxMw%3D%3D
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Ukelekse:  

Norsk: Slå klokka, rosa ark. Les hver dag på småordene i 2 uker. Logg: Skriv dagens dato. Der det står «antall riktige ord» skriver dere hvor lang tid 

eleven bruker på å lese ordene. Dette leveres fredag. 
Matematikk: Det kommer ikke flere matematikkhefter i dette emnet. Kommer nytt når vi starter med nytt emne etter påske. 
 
Kunnskapsmål 
Norsk: Dobbel konsonant. Gjør kopiark. 

Engelsk: Words to know:spring, summer, autumn, winter, cloudy, foggy, hot, cold, wet, umbrella, wellies, raincoat. 

               Phrases: It is summer. It is cold 

Matematikk: Addisjon og subtraksjon. Målet er at du skal 
• vite at A + B = B + A eller 4 + 5 = 9 og 5 + 4 = 9    
• vite at A – B ≠ B – A eller 5 – 4 = 1, men 4 – 5 ikke er lik 1 Viktige begreper: 

• Addisjon og subtraksjon 
• er lik (=) 
• Rekkefølge Å telle fra det høyeste tallet 

• Målet er at du skal: 
• kunne telle videre fra tallet med størst verdi 
• kunne telle bakover 
• Viktige begreper 

• verdi 
• tall 
• Bruke omgruppering for å løse addisjonsoppgaver. 

 
Holdningsmål:  
Være en god venn! 
 

 
 
Info: 
I denne uka skal Ailin lære elevene å bruke Geogebra på PC og Ipad. Det er en del av arbeidskravet hennes fra matematikkstudiene. Geogebra er et 
matematikkprogram for å konkretisere og visualisere blant annet geometri, algebra, funksjoner og statistikk. Vi skal jobbe med geometri. Vi skal derfor 
ha tema geometri på mandagens stasjoner og på torsdag. På fredag skal vi ha konsert. Det blir derfor ikke leselekse denne uka, men les gjerne på bøker 

dere har hjemme.  
 
Vi på trinnet ønsker dere alle riktig godt påske. Nyt fridager og vær mye ute. Så ses vi onsdag 12.april.    

  
 


