
Torsdag 15. januar 2017 

På skolen 
 

Repetisjon: øveord og øvesetninger og verb fra mandag, tirsdag og onsdag. 

 

Øveord (nye øveord) 
 

Å hviske –  Morsmål:       

En hullemaskin – Morsmål:  

En stiftemaskin – Morsmål: 

Øvesetninger (nye øvesetninger) 
 

Jeg må vite hva verbene betyr. 

Morsmål:      

Jeg må kunne bøye verbene. 

Morsmål:  

Verb (nye verb) 
 

Rydder – Morsmål:    

Liker – Morsmål: 

Baker – Morsmål: 

  

Skriv overskrift og 

sett en rett strek 

med en linjal under. 

Skriv øveordene på norsk . Skriv 

deretter hva ordene betyr på ditt 

morsmål. 

Skriv øvesetningene på norsk. Skriv deretter hva 

setningene betyr på ditt  morsmål. 

Skriv verbene på norsk. Skriv deretter hva 

verbene betyr på ditt språk. 



Hjemme 

Øveord 
 

Å hviske, å hviske, å hviske, å hviske   

En hullemaskin, en hullemaskin, en hullemaskin, en hullemaskin 

En stiftemaskin, en stiftemaskin, en stiftemaskin, en stiftemaskin 

Øvesetninger 
      

Jeg må vite hva verbene betyr. Jeg må vite hva verbene betyr. Jeg må vite hva verbene betyr. Jeg må 

vite hva verbene betyr. 

Jeg må kunne bøye verbene. Jeg må kunne bøye verbene. Jeg må kunne bøye verbene. Jeg må kunne 

bøye verbene. 

Verb 
 

Å rydde, rydder, ryddet, har ryddet, skal rydde.    

Å rydde, rydder, ryddet, har ryddet, skal rydde. 

Å rydde, rydder, ryddet, har ryddet, skal rydde. 

Å rydde, rydder, ryddet, har ryddet, skal rydde. 

 

Å like, liker, likte, har likt, skal like. 

Å like, liker, likte, har likt, skal like. 

Å like, liker, likte, har likt, skal like. 

Å like, liker, likte, har likt, skal like. 

 

Å bake, baker, bakte, har bakt, skal bake. 

Å bake, baker, bakte, har bakt, skal bake. 

Å bake, baker, bakte, har bakt, skal bake. 

Å bake, baker, bakte, har bakt, skal bake. 

Skriv øveordene 4 ganger. 

Leksene skal være en repetisjon av det du har lært på 

skolen. 

Skriv øvesetningene 4 ganger. 

Skriv verbene 4 ganger. Husk at du skal 

bøye verbene på samme måte som i 

eksempelet til venstre. Du skal bøye 

verbene i infinitiv, presens, preteritum, 

perfektum og futurum. 



Andre lekser, norsk (se på ukeplanen i norsk) 
 

a) Les 30 minutter høyt på norsk hver dag.  

(Les i egen bibliotekbok og/eller klassens lesehefte) 

b) Se på norsk film (se link på ukeplanen) 

c) Hør på norsk musikk (se link på ukeplanen) 

d) Grammatikk (se linker på ukeplanen) 

e) Spørsmål og svar til leseleksa. 

 

Lekser i tema, matematikk og engelsk 
 

Se egen ukeplan. Deles ut i klassen hver mandag og ligger også  på skolens hjemmeside (se klasse H) 

Se også på ukeplan norsk for aktuelle faglinker i norsk og andre fag. 

Lykke til med læringen    

Hallvard 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips! Ukeplanen i norsk finner du 

her: 

www.minskole.no/mottaksskolen 

Velg klasse H i menyen til høyre. 

Ukeplanen for tema, matematikk og 

engelsk finner du her: 

www.minskole.no/mottaksskolen 

Velg klasse H i menyen til høyre. 

 

http://www.minskole.no/mottaksskolen
http://www.minskole.no/mottaksskolen

