
Ukeplan for uke 16 

Da ser det ut som om skolen åpner igjen 27. april.            

Det gleder vi oss til! 

Vi avventer nærmere beskjed om hvordan det praktiske 

skal legges til rette.  

Men, fram til det har vi 2 uker igjen med hjemmeskole.  

 

   

 

 

 

 

Matte 

Vi vil utsette å begynne på et nytt kapittel. Mange av de oppgavene som er 

igjen i kapittelet er vanskelige, eller dårlig formulert. 

Vi har derfor laget et repetisjonshefte. Start forfra, og gjør et par sider hver 

dag. Hopp over oppgaver som er helt opplagt for lette, eller vanskelige.  

Tirsdag   

Onsdag   
Torsdag   

Fredag   
 

Ekstraoppgaver:    

https://barnas.com/game/pluss-lekene/ 

 

https://barnas.com/game/pluss-lekene/


Norsk 

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

at alle leser disse to bøkene. 

Samme bok finnes i to vanskelighetsgrader. Velg nivå. 

 

 Les Showbie Salto Oppgaver til leseboka 

Tirsdag Les «Aldri si 
aldri» 

 s. 74 Skriv svar på spørsmålene 1-6 
i boka. Husk stor bokstav og 
punktum.  Onsdag Les tekst fra 

leseleksa. Legg inn i 
Showbie som lydfil 
(ca.1 minutt) 

s.75 

Torsdag Les 
«Svømmetimen» 

 s.76 Skriv svar på spørsmålene 1-6 
i boka. Husk stor bokstav og 
punktum. Fredag  Les tekst fra 

leseleksa. Legg inn i 
Showbie som lydfil 
(ca.2 minutter) 

s.77 

Ekstraoppgaver: 

https://barnas.com/game/antonymer/ 

 

 

Engelsk 

Nå som våren er kommet, skal vi repetere og lære mer om Creepy crawlies.  

Fint om dere derfor repeterer ordene fra i fjor, i tillegg til å lære de nye ordene. 

Alle ordene står på s. 38 i Stairs.  

Bruk bilde på s. 39 og se hvor mange ulike innsekter det er der. Skriv også ned 

hvor mange dere finner av hver. Les høyt for en voksen. 😊 

Det kan hende det er litt tidlig, men jeg vil at dere går ut i hagen og ser om dere 

finner noen innsekter. Skriv de ned, og hva de heter på engelsk. 

Good luck boys and girls! 

Miss you! 

 

https://barnas.com/game/antonymer/


Andre oppgaver 

Fortsett gjerne på aktivitetsbingoene som var i 

påskehefte 😊 

K & H Lag et bilde av ting du finner ute i naturen. Ta 
bilde og legg det på showbie hvis du får til.  
 
Se hvor mye fin kunst det kan bli: 
 https://youtu.be/nFtWFcFEfH4 
 

 

Gym Hink 10 ganger på hvert ben hver dag 😊 
Er det lettere på fredag? 
Vær ute minst en halv time hver dag.  
 

 

Musikk Øv mer på BimBum – lær den bort til noen 
hjemme  
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA 

 

NaSa Teknisk museum viser mange eksperimenter 
som kan gjøres hjemme. Prøv en av disse: 
 
https://www.tekniskmuseum.no/skole-og-
bhg/hjemmeeksperimenter/390-eksperiment-nr-23-
dansende-rosiner 
 
https://www.tekniskmuseum.no/skole-og-
bhg/hjemmeeksperimenter/387-eksperiment-nr-21-
ballong-pa-spyd 
 
(og gjerne andre dere finner der) 
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