
Arbeidsplan for uke 14 

Det er lurt å ha en viss struktur på dagen. Her er et forslag, men hver familie må 

selvfølgelig tilpasse etter egne muligheter! Vi vet at alle gjør så godt de kan       

God morgen! 

Spis en god frokost, så er du klar for aktiviteter.        

Norsk  

Arbeidsøkt i Saltoboka, og  minst 10 minutter lesing.  

 

Friminutt  

Matte Arbeidsøkt i Matemagisk.  

Øv på 10 minutter på addisjon eller subtraksjon på pc eller iPad  

Friminutt   

Engelsk Jobb i Stairs-boka.   

 10 minutter med Stairs-online 1-4, på pc eller iPad. 

Lunsj  

Storefri og 

gym. 

Det er lurt å gå ut og bruke kroppen litt, eller gjøre en bevegelseslek 

inne. Sjekk livegymskole!! 

Diverse Nå kan det være lurt å jobbe litt videre med det du ikke har fått gjort 

ferdig i Matemagisk og Salto.  

Lesing 
Les minst 10 minutter       

Friminutt   

Skriving 
 

Andre fag Se på planen. Velg en ny aktivitet hver dag                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv litt om hva du har lest i dag.  

Livegymskole.no har åpnet sidene gratis for 

alle nå mens skolen er stengt. Bruk den til 

pauseaktivitet! Dere kan velge trinn       

Vi har fått en del dokumentasjon av skolearbeid og andre aktiviteter på mail. 

Det er veldig fint å kunne gi en tilbakemelding til barna på at vi har sett det.  

Vi ber de som ikke har sendt, om å gjøre det. Ikke hver dag, men et par ganger 

i uka er det fint å se hva de har gjort.  

Det er også veldig fint å få bilder av aktiviteter de gjør utenom skolearbeid. 

Har fått fine bilder fra turer i skogen, brettspill, baking, regnbuer, snekring, 

og mere. Sunne, gode aktiviteter.  

 



Norsk 

Fortsett å lese 30 minutter hver dag. Del opp lesingen som du vil, men husk tenkestopp 

for å forstå det du leser! 

Skriv minst en setning om hva du har lest om hver dag. Dette er øving i penskrift også, 

så vær nøye! 

 Salto side påbegynt Gjort det jeg 

skal/kan 

mandag 60, 61   

tirsdag 62, 63   

onsdag 64, 65   

torsdag 66, 67   

fredag 68, 69   

 

. Matte 

 Matemagisk 

side 

påbegynt Gjort det jeg 

skal/kan 

mandag 52,53   
tirsdag 54,55   

onsdag 56,57   
torsdag 58,59   
fredag 60,61   

 

Engelsk 

Håper det går bra med dere, og at dere har kost dere med The gruffalo! ☺ Jeg er også 

kjempespent på hvordan det går med alfabetsangen?!  

Denne siste uken før påske skal vi avslutte arbeidet med "The classroom".  

Oppgave s. 84 i Stairs; Jeg får dessverre ikke lest for dere, men gjør så godt dere kan. 

Hvis du er usikker på en setning så går du bare videre til den neste. Hvis dere ønsker 

mer utfordring kan dere i tillegg gjøre oppgave "Me" på s. 85.  

Jeg vil også at dere gjør en liten tegneoppgave siden det nå snart er påske. Følg 

instruksene i videolinken for å tegne en påskehare (Easter Bunny).  

Dere kan ikke høre på alt som blir sagt i videoen, men se på hvordan hun går frem for å 

få til tegningen. Dere trenger ark, fargestifter /maling og blyant. 

https://youtu.be/OI-GdjhjbSk 

 

 (Det er de voksne som bestemmer hva du 

skal, og om det er nok). 

De som har jobbet med disse sidene 

kan jobbe videre, men helst ikke 

neste kapittel.  

 

 

Vi har hatt flere henvendelser fra foreldre som 

ikke forstår hva oppgavetekstene spør om. 

Ikke vær redd for å ring og spørre, eller gå 

videre på neste oppgave. 

Noen oppgaver er dårlig formulerte! 

https://youtu.be/OI-GdjhjbSk


Overskriften skal være "My Easter Bunny". Bruk minimum 5 

farger som dere også skal skrive navnet på. Det blir en fin 

repetisjonsoppgave –se kapittel om farger i boka dersom du ikke 

husker hvordan de skrives. 

 

Good luck boys and girls!  

  

 

Andre fag 

 

 

 

IKT Prøv å legge igjen beskjed på 

Showbie. 

 

 

K & H 

 
 

Velg ut en eller flere av oppgavene 

på vedlagt ark. 

 

Samfunnsfag Ta deg en tur ut i nærområdet og 

plukk søppel. Da er du med på å 

gjøre det hyggelig og pent. 

 

 

Spill et spill 

med noen 

Husk at det er viktig å være en god 

vinner eller taper! Vær blid selv om 

du taper, og ikke ert hvis du vinner.   

 

Musikk Logg deg inn på Salaby. Gå til 

Musikk- musikkvideoer og velg 

«Tyven, tyven». Les teksten, og 

syng gjerne med       

 

 

 

Gjort 



 

 

Showbie.  

 

Da er de aller fleste inne på Showbie. Vanligvis lærer barna å bruke Showbie på 

skolen fra 3.klasse. 

Fordi vi ikke er samlet fysisk, så blir dette en prøveperiode. Det er også en stund 

siden vi lærere har brukt Showbie, så vi må prøve oss fram etter hvert.  

Etter hvert vil dere få foreldrekoder slik at dere kan se hva som skjer på barnets side. 

Foreløpig regner vi med at dere bare bruker barnets brukernavn og passord for å 

komme inn på deres sider.  

 

Ta kontakt hvis dere sliter med å komme inn på Showbie!  

 


