
 

 
 

Ukeplan for uke 17  
Endelig skal vi snart treffes. Nå er det bare en uke igjen med 

hjemmeskole. 

Når skolen starter opp mandag 27.april, vil det være stort fokus på 

sikkerhetsrutiner som skal ivareta alles trygghet. Renhold og 

hygienerutiner blir fulgt nøye opp. Elevene vil være organisert i 

mindre grupper inne og ute.                                                               

Dere vil få nærmere informasjon rundt dette i løpet av uken.  

 

Matte 

Dere fortsetter med matematikkheftet. Hopp over oppgaver som er helt opplagt 

for lette, eller vanskelige.  

Noen gjorde mer enn 2 sider hver dag forrige uke, og har derfor ikke flere 

oppgaver. Si i fra i tilfelle, så deler vi ut nye 😊 Vi legger også ut et ekstrahefte 

på hjemmesiden. Der er det veldig varierte typer oppgaver. Litt mer å gruble på. 

Dag Antall sider Har gjort 

Mandag   

Tirsdag   
Onsdag   

Torsdag   
Fredag   

 

Ekstraoppgaver:    

Radius1-4.cappelendamm.no 

Radius1-4.cappelendamm.no


Norsk 

Lesetekstene ligger på Salaby, Norsk, Saltos bokhylle. Les helst mere også, men 

vi vil gjerne at alle leser disse to bøkene. 

Samme bok finnes i to vanskelighetsgrader. Velg nivå. 

 
 

Les Showbie Oppgaver til leseboka Salto 
arbeidsbok 

Mandag Les «God helse» Obs! Les så mange ganger at 
du klarer å lese med best 
mulig flyt. Vi vet at ikke alle 
får lagt inn lydfiler på 
Showbie.  

 s. 78 
Tirsdag Skriv svar på spørsmålene 

1-5 
i boka. Husk stor bokstav 
og punktum.  

 

Onsdag Les tekst fra leseleksa. 
Legg inn i Showbie 
som lydfil (ca.2 
minutter)  

s.79 

Torsdag Les «Sammen 
klarer vi alt» 

 Skriv svar på spørsmålene 
1-6 
i boka. Husk stor bokstav 
og punktum. 

s.80 

Fredag Les tekst fra leseleksa. 
Legg inn i Showbie 
som lydfil (ca.2 
minutter)  

s.81 

Ekstraoppgaver 

https://sprakoving.app.fagbokforlaget.no/#/kategori/rettskriving/emne/enkel%20og%20dobbel%20k

onsonant 

(Ordriket språkøving – språk – rettskriving – dobbel konsonant) 

Engelsk 

Denne uken jobber vi videre med Creepy Crawlies. Håper dere fant noe 

spennende ute i hagen forrige uke! 

Gjør oppgaven på s. 43 i Stairs –bruk øveordene på s. 38 som støtte, men prøv 

selv først! Dersom dere ikke har gjort oppgaven på s. 40 er det fint om dere 

gjør den også.   

Følg linken for flere øvingsoppgaver -husk at du kan klikke på bilde både for å 

se hvordan ordenen skrives og hvordan de uttales.  

Good luck boys and girls! 

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1933019 

(eller søk Stairs 1-4   Videre:  Stairs 2, Creepy Crawlies) 

https://sprakoving.app.fagbokforlaget.no/#/kategori/rettskriving/emne/enkel%20og%20dobbel%20konsonant
https://sprakoving.app.fagbokforlaget.no/#/kategori/rettskriving/emne/enkel%20og%20dobbel%20konsonant
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1933019


Andre oppgaver 

 

K & H Brett en sommerfugl. Følg instruksjonen som 
vist på youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=cZdO2e8K29o 
 
 
Ta gjerne bilde og legg det på showbie hvis du 
får til.  

 

Gym Gå inn på Showbie og finn videoen som heter 
«Hinderløype» 
 
Finn en Trivselsleder dans på youtube f.eks. 
https://youtu.be/jTCVBRi1Po4 
 
Vær ute minst en halv time hver dag.  

 

Musikk Ukas sang: SOLTRALL 
 
https://rafferiff.portfolio.no/read/467f8137-51b5-441f-
87d5-669e5410fc18 
Øv med musikk og de ulike stemmene (ostinatene). 

 

NaSa Lær mer om årstidene på Salaby 
Gå inn på Naturfag, deretter «Årstider» 
Klikk så inn på «les om årstidene». Gjør fleip 
eller fakta oppgavene (gjerne flere ganger – det 

kommer nye spørsmål). 

Se gjerne på de andre oppgavene der også. 
https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/arstider/les-om-
arstidene 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZdO2e8K29o
https://youtu.be/jTCVBRi1Po4
https://rafferiff.portfolio.no/read/467f8137-51b5-441f-87d5-669e5410fc18
https://rafferiff.portfolio.no/read/467f8137-51b5-441f-87d5-669e5410fc18
https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/arstider/les-om-arstidene
https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/arstider/les-om-arstidene


MUSIKK.     Tekst : SOLTRALL 

 

Nå skinner sola i vinduskarmen og katta maler som aldri før. 

Den ligger langflat og kjenner varmen og er ei katte med godt humør. 

Heisan og dudliatten tei for sola og deg og meg. 

 

I karmen står det ei flittig Lise med raue blomster så slank og fin. 

Det er så moro å stå og vise seg fram for sola i stasen sin. 

Heisan og dudliatten tei for sola og deg og meg. 

 

Han Filiokus i kalvebingen han danser ringdans med stor kommers. 

Nå greier'n takta i innersvingen og setter halen sin rett til værs 

Heisan og dudliatten tei for sola og deg og meg. 

 

Ja sola skinner på hønsetrammen så snøen bråner ved hver en vegg. 

Og høna kjenner seg rau i kammen og går mot reiret og legger egg. 

Heisan og dudliatten tei for sola og deg og meg. 

 

Hu Kari traller og ler mot sola da kommer noen i tunge sko. 

Og opp går døra og inn han Ola så tar de springdansen begge to. 

Heisan og dudliatten tei for sola og deg og meg. 

 

Hvis du vil øve med musikk og flere stemmer, så kan du gå inn på denne lenka: 

https://rafferiff.portfolio.no/read/467f8137-51b5-441f-87d5-669e5410fc18 

 

https://rafferiff.portfolio.no/read/467f8137-51b5-441f-87d5-669e5410fc18

