
Uke 34 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Musikk 

Tema  Sammensatte 

ord 

Leseforståelse 

- regnbuen 
Ord for farge 

Like ord - rim 

Kap. 1 

Tallene 1-10 

 

 Telle 

 Riktig skrivemåte 
 

Kartlegging:  

Tallene 0-20. 

Everyday practice 

Repetisjon 

 

Klasseregler  Samf: Familien 

Nat: Bær 

Lage fisker av 

papptallerkener. Male 

dem. 

  

Kompetanse-

mål 

Lytte etter, forstå, 

gjengi og kombinere 

informasjon. 

Leke, improvisere og 

eksperimentere med 

rim, rytme, 

språklyder, stavelser, 

meningsbærende 

elementer og ord 

Fortelle 

sammenhengende om 

opplevelser og 

erfaringer 

Telje til 100, dele opp og byggje 

mengder opp til 10, setje saman 

og dele opp tiargrupper opp til 

100 og dele tosifta tal i tiarar og 

einarar 

 

hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke 

noen høflighetsuttrykk 

delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler 

knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser 

samtale om respekt og 

toleranse og motvirke 

mobbing i praksis 

 

Samf:  

 Bruke begrepene fortid, 

nåtid og framtid om seg 

selv og familien.  

 Fortelle om sin egen 

familie for en til to 

generasjoner siden, og 

om hvordan levevis og 

levekår har forandret 

seg. 

Nat: 

Gjenkjenne og beskrive noen 

plante- og dyrearter og sortere 

dem. 

Lage enkle gjenstander 

og former i papir og 

tekstil gjennom å rive, 

klippe, lime, tvinne og 

flette 

  

Læringsmål 
Jeg kan si og skrive hele 

alfabetet  

Jeg kan fortelle hva 

leseleksa handler om. 

Jeg kan lese og skrive 

øveordene riktig.  

. 

 Jeg kan telle 0-20 
forlengs og baklengs. 

 Jeg kan skrive tallene 0-
10 riktig 

 I know the weekdays.  

 I can tell what the weather is like.  

 

Jeg er inkluderende (leker 

med alle). Jeg spør andre 

om de vil være med på 

leken 

 

 

Jeg kan navnet på minst 3 bær. 

Jeg kan fortelle om familien 

min. 

Eleven kan klippe ut en 

form. 

  

 Lærings-

ressurs 

Zeppelin lesebok s 6-11 

Arbeidsbok: oppgaver 

side 4-7 

Læreveiledning: s. 46 

Kopiark 23A, 

23B, 24, 26  

Multi s.2-7 

 
http://web3.gyldendal.no/multi/1-

4smartetavler/ 

Quest p.2 -3 

Quest tavleressurs 

Sanger: Days of the week  

The weather 

 

Arbeidsark Weekdays (Sharepoint) 

Lage felles klasseregler Samf: Gaia s. 8-17 

Nat: Gaia s. 30-31 

   

Grunnleggende 

ferdigheter 

 Lese, skrive og regne 

 

  

 

    

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs
https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY


Annet 
Lekse: 

Øveord: Sekk, 

Pennal, Bukse, jakke, 

termos. 

Penskriftbok 

 

 

 

 

 

 

Konkretisere med Base 10 

(tierstaver og enerklosser) 

 

Ulike spill: Terningspill, 

stigespill 

Daglig drypp  

Vi la denne inn på Its  og brukte den hver 

dag.  

http://www.ictgames.com/dateChart.html 

 (interaktiv) 

Gutte- og jentegruppe 

fast 1 time i uka 

gjennom hele skoleåret. 

Blanda grupper etter 

hvert  

    

 

 
Uke 35 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GY

M 

Musikk 

Tema  Frukt/bær – appelsiner 

BO (førforståelse) 

Jeg ser- setninger 

Like ord – dobbel konsonant 

Kap. 1 

Tallene 1-10 

 Tallvenner 

 Tiervenner 

 + og – opptil 10 

Everyday practice 

Repetisjon 

Den gylne regel Nat: Sopp, Elg Tegne et dyr 

utifra 

geometriske 

grunnformer. 

  

Kompetanse-

mål 

Lytte etter, forstå, gjengi og 

kombinere informasjon. 

Leke, improvisere og eksperimentere 

med rim, rytme, språklyder, stavelser, 

meningsbærende elementer og ord 

Fortelle sammenhengende om opplevelser 

og erfaringer 

Skrive setninger med store og små 

bokstaver og punktum i egen 

håndskrift og på tastatur 

Skrive enkle beskrivende og 

fortellende tekster 

Telje til 100, dele opp og byggje 

mengder opp til 10, setje saman og 

dele opp tiargrupper opp til 100 og 

dele tosifta tal i tiarar og einarar 

 

hilse, stille og svare på enkle 

spørsmål og bruke noen 

høflighetsuttrykk  

bruke tall i samtale om nære 

omgivelser og egne 

opplevelser 

 

 

gjengi gjensidighetsregelen og 

vise evne til å gjøre bruk av den i 

praksis 

samtale om respekt og toleranse 

og motvirke mobbing i praksis 

 

 

Samf:  

 plassere heimstaden, 

heimkommunen og 

heimfylket på kart 

 

Nat: 

gjenkjenne og beskrive noen 

plante- og dyrearter i 

nærområder og sortere dem i 

grupper 

Bygge med 

enkle 

geometriske 

grunnformer. 

  

Læringsmål 
Jeg kan bruke BO når jeg leser en ny 

tekst. B: jeg ser på bildene, O: jeg leser 

overskriten.  

Jeg kan skrive øveordene. 

 

 

 Jeg kan tiervennene på rams. 

 Jeg kan lille pluss og minus 

(0-10) 

 I can tell what the 

weather is like.  

 I know the 

numbers from one 

to twelwe. 

Jeg kan gjenfortelle den 

gylne regel.  

Jeg finner Norge på kartet. 

Jeg kan fortelle to ting om bever 

og ekorn. 

Eleven kan 

tegne en bestemt 

firgur utifra 

enkle 

geometriske 

former. 

  

 Lærings-

ressurs 

Lesebok:side 12-21 (12-15) 

Arbeidsbok: Side 8-11 

Læreveiledning: 62-75 

 

Multi s.8-13 

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-

4smartetavler/ 

 

Quest p.2 -3 

Quest tavleressurs 

The numbers 

 

Nrk Super:  

Være venner 

 

Vivo  1-2 

Norgeskart  

og powerpoint om bever og ekorn 

som du finner her: 

http://sharepoint/felles/Enheter/solholm

enskole/
Delte

%20dokumenter/Forms/AllI

Gul perm 

merket: 

Formingsstasjon 

O-Å. Står i hylla 

  

http://www.ictgames.com/dateChart.html
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
https://www.youtube.com/watch?v=Zw6Fps2O7XY
http://tv.nrksuper.no/serie/vaere-venner
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=12313&redirect_from_tibet=true
http://sharepoint/felles/Enheter/solholmenskole/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffelles%2FEnheter%2Fsolholmenskole%2FDelte%20dokumenter%2F2%2E%20trinn%2F2015%2D2016&FolderCTID=0x012000B8516CD641192B4DA9089D995A24906B&View=%7b0C6C2F9F-5CE8-4606-A6EC-21F0C5A64ECB%7d
http://sharepoint/felles/Enheter/solholmenskole/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffelles%2FEnheter%2Fsolholmenskole%2FDelte%20dokumenter%2F2%2E%20trinn%2F2015%2D2016&FolderCTID=0x012000B8516CD641192B4DA9089D995A24906B&View=%7b0C6C2F9F-5CE8-4606-A6EC-21F0C5A64ECB%7d


Quiz, quiz, bytt – The 

weather 

 

Arbeidsark: Ramme, skrive 

den gylne regel inni 

rammen.   

tems.aspx?RootFolder=%2Ffelles%2FE

nheter%2Fsolholmenskole%2FDelte%2

0dokumenter%2F2%2E%20trinn%2F2

015%2D2016&FolderCTID=0x012000

B8516CD641192B4DA9089D995A249

06B&View={0C6C2F9F-5CE8-4606-

A6EC-21F0C5A64ECB} 

 

til 2.trinn på 

kontor. 

Grunnleggende 

ferdigheter 

         

Annet 
Lekse: 

Øveord: som, hva, jeg, meg, deg 

 

Base 10 

Matematisk gjetting (tillegg 1, 

lærerveiledning Multi) 

Regneduell 

 

Ulike spill: Terningspill, stigespill 

      

 

Uke 36 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Mat og 

helse 

Tema  Leseforståelse 

Ordkjeder 

Retning opp/ned 

Sammensatte ord 

med brann 

Rimeord 

Ellinger 

Kap. 1 

Tallene 0-20 

 Tiervenner 

 Nabotall 

 Tallene fra 10-20 
Enerplass og 
tierplass 

 Siffer og tall 

Everyday practice 

Repetisjon 

Venner Nat: Reinsdyr, rev Primærfargene 

Vi lærer å blande 

farger. 

  

Kompetanse-

mål 

Lese enkle tekster med 

sammenheng og forståelse 

på papir og skjerm 

Bruke egne kunnskaper og 

erfaringer for å forstå og 

kommentere innholdet i 

leste tekster 

Leke, improvisere og 

eksperimentere med rim, 

rytme, språklyder, 

stavelser, 

meningsbærende 

elementer og ord 

Telje til 100, dele opp og 

byggje mengder opp til 10, 

setje saman og dele opp 

tiargrupper opp til 100 og 

dele tosifta tal i tiarar og 

einarar 

 

hilse, stille og svare på enkle 

spørsmål og bruke noen 

høflighetsuttrykk 

delta i enkle innøvde dialoger 

og spontane samtaler knyttet 

til nære omgivelser og egne 

opplevelser 

samtale om respekt og toleranse 

og motvirke mobbing i praksis 

føre en enkel dialog om 

samvittighet, etiske leveregler og 

verdier 

 

Samf: 

 bruke omgrepa 

fortid, notid og 

framtid om seg 

sjølv og 

familien sin 

Nat: 

gjenkjenne og beskrive 

noen plante- og 

dyrearter i nærområder 

og sortere dem i 

grupper 

Blande og bruke 

primærfarger i 

eget skapende 

arbeid. 

  

Læringsmål 
Jeg kan finne rim og 

sammensatte ord med brann 

(brann – mann, brann – 

 Jeg kan dele opp 
tosifrede tall i tiere 
og enere. 

I can tell what my name 

is, and how old I am.  

Jeg gjor mot andre det jeg 

vil at andre skal gjøre mot 

meg. 

Jeg vet hva ordet 

«fortid» betyr. 

Jeg kan fortelle to ting 

Eleven kan 

blande 

grønt,orange og 

  

http://sharepoint/felles/Enheter/solholmenskole/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffelles%2FEnheter%2Fsolholmenskole%2FDelte%20dokumenter%2F2%2E%20trinn%2F2015%2D2016&FolderCTID=0x012000B8516CD641192B4DA9089D995A24906B&View=%7b0C6C2F9F-5CE8-4606-A6EC-21F0C5A64ECB%7d
http://sharepoint/felles/Enheter/solholmenskole/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffelles%2FEnheter%2Fsolholmenskole%2FDelte%20dokumenter%2F2%2E%20trinn%2F2015%2D2016&FolderCTID=0x012000B8516CD641192B4DA9089D995A24906B&View=%7b0C6C2F9F-5CE8-4606-A6EC-21F0C5A64ECB%7d
http://sharepoint/felles/Enheter/solholmenskole/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffelles%2FEnheter%2Fsolholmenskole%2FDelte%20dokumenter%2F2%2E%20trinn%2F2015%2D2016&FolderCTID=0x012000B8516CD641192B4DA9089D995A24906B&View=%7b0C6C2F9F-5CE8-4606-A6EC-21F0C5A64ECB%7d
http://sharepoint/felles/Enheter/solholmenskole/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffelles%2FEnheter%2Fsolholmenskole%2FDelte%20dokumenter%2F2%2E%20trinn%2F2015%2D2016&FolderCTID=0x012000B8516CD641192B4DA9089D995A24906B&View=%7b0C6C2F9F-5CE8-4606-A6EC-21F0C5A64ECB%7d
http://sharepoint/felles/Enheter/solholmenskole/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffelles%2FEnheter%2Fsolholmenskole%2FDelte%20dokumenter%2F2%2E%20trinn%2F2015%2D2016&FolderCTID=0x012000B8516CD641192B4DA9089D995A24906B&View=%7b0C6C2F9F-5CE8-4606-A6EC-21F0C5A64ECB%7d
http://sharepoint/felles/Enheter/solholmenskole/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffelles%2FEnheter%2Fsolholmenskole%2FDelte%20dokumenter%2F2%2E%20trinn%2F2015%2D2016&FolderCTID=0x012000B8516CD641192B4DA9089D995A24906B&View=%7b0C6C2F9F-5CE8-4606-A6EC-21F0C5A64ECB%7d
http://sharepoint/felles/Enheter/solholmenskole/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffelles%2FEnheter%2Fsolholmenskole%2FDelte%20dokumenter%2F2%2E%20trinn%2F2015%2D2016&FolderCTID=0x012000B8516CD641192B4DA9089D995A24906B&View=%7b0C6C2F9F-5CE8-4606-A6EC-21F0C5A64ECB%7d


vann, brannmann, brannbil, 

brannslange) Jeg kan skrive 

øveordene. 

 

 Jeg kan telle 0-40.  om elg og bjørn. lilla. 

 Lærings-ressurs 
Lesebok: side 22-31 (22-

25) 

Arbeidsbok: side 12-16 

Læreveiledning: 76-87 

 

 

Multi s.14-19 

 

http://web3.gyldendal

.no/multi/1-

4smartetavler/ 

 

http://tv.nrksuper.no/

serie/mk-x 

Quest p.2 -3 

Quest tavleressurs 

The weather 

 

 

Quiz, quiz, bytt – The 

weather 

Nrk Super:  

Være venner 

 

Vivo 1-2 (læreverk) 

 

Gjøre ferdig arbeidsark om 

den gylne regel.  

Samf: 

Gaia s. 18-23 

Nat: fant fakta om elg 

og bjørn på google. 

   

Grunnleggende 

ferdigheter 

        

Annet 
Lekse: 

Øveord: det, de, her, 

opp, sover 

Penskriftbok 

 

Base 10 

Lage perlesnor med ti 

perler og to 

klesklyper(konkretiseri

ngsmateriell) 

Regneduell 

Tiervenn-sang 

Tiervenn-bingo 

      

 

Uke 37 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Mat og 

helse 

Tema  BO 

Månedene 

FN-dag 

Tallord 

Gåter 

Ord med o for å 

(kom,som) 

Kap. 1 

Tallene 0-20 

 Tallinje 

 Tall på utvidet form 

 Rangering av tall 
 

PRØVE 

In the classroom Venner Nat: Haren, Ekornet, Dyr som 

sover om vinteren 

Tegne og male et 

bilde ved å 

blande farger. 

  

Kompetanse-

mål 

Fortelle sammenhengende om 

opplevelser og erfaringer 

Bruke egne kunnskaper og 

erfaringer for å forstå og 

kommentere innholdet i leste 

tekster 

 

Telje til 100, dele opp og byggje 

mengder opp til 10, setje saman 

og dele opp tiargrupper opp til 

100 og dele tosifta tal i tiarar og 

einarar 

 

Bruke tallinja til berekningar og 

til å vise talstorleikar 

finne ord og uttrykk som er 

felles for engelsk og eget 

morsmål  

samtale om sider ved barns 

dagligliv i engelskspråklige 

land 

samtale om respekt og toleranse og 

motvirke mobbing i praksis 

føre en enkel dialog om samvittighet, 

etiske leveregler og verdier 

 

 Blande og bruke 

primærfarger i 

eget skapende 

arbeid. 

  

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
http://tv.nrksuper.no/serie/vaere-venner
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=12313&redirect_from_tibet=true


Læringsmål 
Jeg kan bruke BO når jeg leser ny 

tekst. 

Jeg kanskrive tallene en til ti med 

bokstaver. Jeg kan skrive ord med 

o for å (kom- og – som). 

Jeg kan skrive øveordene.  

 Jeg kan plassere tall på 
tallinja. 

 Jeg kan telle 0-60. 
 

Øve på å skrive tall på 

utvidet form 

Øve inn begrepene siffer 

og tall 

 

 I can say and 

understand these 

words: blackboard, 

school bag, pencil 

case, teacher, pencil 

Jeg gjor mot andre det jeg vil at 

andre skal gjøre mot meg. 

Dvale, vintersøvn Eleven kan male 

et bilde ved å 

blande farger. 

  

 Lærings-

ressurs 

Lesebok: side 32-39 

Arbeidsbok: Side 17-19 

Lærerveiledning: 88-95 

Multi s.20-29 

 

http://web3.gyldendal.no/

multi/1-4smartetavler/ 

 

http://tv.nrksuper.no/seri

e/mk-x 

 

Quest p.5-7 

Quest tavleressurs 

 

The alphabet  

 

Nrk Super:  

Være venner 

 

 

 Låne og lese 

«Lille gul og lille 

blå». 

  

Grunnleggende 

ferdigheter 

        

Annet 
Lekse: 

Øveord: oktober, tolv, som, og, 

kom 

Penskriftbok 

Elevene får hver sin 

laminerte tallinje fra 0-20 

Bruke terninger 

 

      

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs
http://tv.nrksuper.no/serie/vaere-venner


Uke 38 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Musikk 

Tema  BO – Ørken 

Bursdag, tallord 

Ordenstall 

Setninger 

Leseforståelse 

Kap . 1 

Addisjon 0-20 

 

 Hoppe på tallinja 

 Hoderegning 
 

Kartlegging:  

Lille pluss 

In the classroom Venner Nat: Bjørn og hoggorm Gjøre ferdig 

elghode som vi 

begynte på forrige 

uke. 

  

Kompetanse-

mål 

Lese enkle tekster med 

sammenheng og forståelse på 

papir og skjerm. 

Bruke egne kunnskaper og 

erfaringer for å forstå og 

kommentere innholdet i leste 

tekster. 

Skrive setninger med store og 

små bokstaver og punktum  i 

egen håndskrift og på tastatur. 

 

Telje til 100, dele opp og byggje 

mengder opp til 10, setje saman og 

dele opp tiargrupper opp til 100 og 

dele tosifta tal i tiarar og einarar 

 

Bruke tallinja til berekningar og til å 

vise talstorleikar 

finne ord og uttrykk som er felles for 

engelsk og eget morsmål 

samtale om sider ved barns dagligliv i 

engelskspråklige land 

samtale om respekt og 

toleranse og motvirke 

mobbing i praksis 

føre en enkel dialog om 

samvittighet, etiske 

leveregler og verdier 

 Lage enkle 

gjenstander og 

former i papir og 

tekstil gjennom å 

rive, klippe, lime, 

tvinne og flette 

  

Læringsmål 
Jeg kan skrive ord med e for 

æ (her, er, der). 

Jeg kan lese en enkel tekst 

og fortelle hva jeg har lest. 

Jeg kan skrive øveordene. 

Jeg kan lage en overskrift 

som passer til teksten. 

 Jeg forstår hvordan jeg 
hopper på tallinja 

 Jeg kan telle 0-80 

I can say and understand these 

words:  

rubber, book, crayon, desk, 

window, door, chair 

Jeg spør andre i klassen 

om de vil være med på 

leken. 

 Eleven kan tegne 

rundt sin egen 

hånd og klippe ut. 

Eleven kan male 

med realistiske 

farger. 

  

 Lærings-

ressurs 

Lesebok: 40-47 (40-43) 

Arbeidsbok: 20-24 

Lærerveiledning: 96-105 

Multi s.30-35 

 

http://web3.gyldendal.no/m

ulti/1-4smartetavler/ 

 

http://tv.nrksuper.no/serie/

mk-x 

 

http://www.dammskolen.no/

grunnskole/matematikk/septi

mus/hoderegning_addisjon/(

from)/130 

 

Quest p.8-9 

Quest tavleressurs 

 

Nrk Super:  

Være venner 

 

 «Jeg tegner!»av 

Kim Solga. (s.22-

25) 

  

Grunnleggende 

ferdigheter 

 

 

       

Annet 
Lekse: 

Øveord:er, her, der, 

regner, største 

Penskriftbok 

Kaste erteposer i rokkering 

(se bilde s. 30) 

Den endeløse landevei 

Bruke terninger  

Aktivitet I klasserom: Elevene skal 

finne gjenstanden som lærer sier. 

2 og 2 sammen.   

     

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://tv.nrksuper.no/serie/vaere-venner


  

 



Uke 39 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Mat 

og 

helse 

Tema  BO- spytt 

Vitser 

Tall-tallord 

Ord med –rt 

Skrive tekst 

Kap. 2 

Addisjon 0-20 

 

 Hvilke tall mangler? 

 Dobling +/- 1 
 

In the classroom Venner 

 

Jeg og du - Respekt Gjøre ferdig elghode eller 

tegne i tegneboka. 

  

Kompetanse-

mål 

Lese enkle tekster med 

sammenheng og forståelse på papir 

og skjerm. 

Bruke egne kunnskaper og 

erfaringer for å forstå og 

kommentere innholdet i leste 

tekster. 

Skrive enkle beskrivende og 

fortellende tekster. 

Utvikle og bruke varierte 

reknestrategiar for addisjon 

og subtraksjon av tosifra tal 

og vurdere kor rimelege svara 

er 

 

finne ord og uttrykk som er 

felles for engelsk og eget 

morsmål 

 

samtale om respekt og toleranse og 

motvirke mobbing i praksis 

 Lage enkle gjenstander og 

former i papir og tekstil 

gjennom å rive, klippe, 

lime, tvinne og flette 

  

Læringsmål 
Jeg kan lese en enkel tekst og 

fortelle om hva jeg har lest. 

Jeg kan skrive tallene ti til tjue 

med bokstaver. 

Jeg kan skrive øveordene. 

 

 Jeg kan gruppere i 
tiere, og dele tall inn i 
tiere og enere 

 Jeg kan telle 0-100 
 

Øve på å skrive tall på 

utvidet form 

 I know the numbers 

from one to twenty.  

 I can read and says 

these words: in, 

under, on 

 

Jeg spør andre i klassen om de 

vil være med på leken. 

 Eleven kan tegne rundt sin 

egen hånd og klippe ut. 

Eleven kan male med 

realistiske farger. 

  

 Lærings-

ressurs 

Lesebok: s 48-55 (48-49) 

Arbeidsbok: 25-28 

Lærerveiledning: 106-111 

 

Multi s.36-38 

 

http://web3.gyldendal.n

o/multi/1-4smartetavler/ 

 

http://www.dammskole

n.no/grunnskole/matem

atikk/septimus/hodereg

ning_addisjon/(from)/13

0 

 

http://tv.nrksuper.no/se

rie/mk-x 

 

Quest p.11-12 

Quest tavleressurs 

The numbers 

 

Nrk Super:  

Være venner 

 

    

Grunnleggende 

ferdigheter 

        

Annet 
Lekse: 

Øveord: tenke, tunge, langt, 

setning, ordet 

Yatzy, enkelt brett 

Klosser 

Terningspill- eget ark 

si tallene på engelsk . 

     

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
https://www.youtube.com/watch?v=Zw6Fps2O7XY
http://tv.nrksuper.no/serie/vaere-venner


Penskriftbok 

 
Førstemann til 20, 

forenkling av Multi s. 81 

 

 

 
 

Uke 41 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Musikk 

Tema  
BO  

Rime 

Gåter 

Rimekryssord 

Ord med -ng 

 

Kap. 2 

Addisjon 0-20 

 Fyll opp tieren 

 Tierovergang som 
hoderegning 

  

In the classroom Venner Jeg og du – å sette grenser Male et tre med høstfarger 

på farget tegneark. 

  

Kompetanse-

mål 

Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere 

informasjon. 

Lese enkle tekster med sammenheng og 

forståelse på papir og skjerm. 

Leke, improvisere og eksperimentere 

med rim, rytme, språklyder, stavelser, 

meningsbærende elementer og ord. 

Utvikle og bruke varierte 

reknestrategiar for 

addisjon og subtraksjon av 

tosifra tal og vurdere kor 

rimelege svara er 

finne ord og uttrykk som er felles for 

engelsk og eget morsmål 

lytte til og forstå enkle instruksjoner 

på engelsk 

samtale om respekt og 

toleranse og motvirke 

mobbing i praksis 

samtale om respekt og 

toleranse og motvirke 

mobbing i praksis 

 

 Bruke dekorative 

elementer fra kunst og 

kunsthåndverker i egne 

arbeider 

  

Læringsmål 
Jeg kan lese en enkel tekst og svare på 

spørsmål om teksten. 

Jeg kan skrive ord med –ng, som lang, 

sang, konge. 

Jeg kan skrive øveordene. 

 Jeg kan samle 
tiere når jeg 
regner i hodet. 

 Jeg kan telle tiere 
til 100 og ned igjen 

 I can say and understand 

these sentences:  

- Sit down, please! 

- Open your books! 

- Close the door, please! 

 

Jeg sier fine ting  til de 

andre i klassen hver 

dag. 

 Elevene kjenner til de 

ulike fargene som er 

karakteristisk for årstiden 

høst. 

  

 Lærings-

ressurs 

Lesebok: 56-61 (59-61) (foreldre leser 

resten av sidene i løpet av uka for 

elevene dersom det blir for mye for 

barna – beskjed på foreldremøtet) 

Arbeidsbok: 29-33 

Lærerveiledning: 112-121 

 

Multi s.39-41 

 
http://web3.gyldendal.no/m

ulti/1-4smartetavler/ 

 

http://www.dammskolen.no

/grunnskole/matematikk/se

ptimus/hoderegning_addisj

on/(from)/130 

 

http://tv.nrksuper.no/serie/

mk-x 

Quest p. 10 

Quest tavleressurs 

 

Nrk Super:  

Være venner 

 

    

Grunnleggende 

ferdigheter 

        

Annet 
Lekse: 

Øveord: lang, sang, konge, seng, 

gikk 

Penskriftbok 

 

Bruk av penger som 

konketer 

Samle ulike ting i tier-

bunter på tur (pinner, 

kongler osv.) 

Simon says.  

Kap.prøve  

     

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_addisjon/(from)/130
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
http://tv.nrksuper.no/serie/vaere-venner


 

 

 
 
 
 
 
 

Uke 42 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Natsam K&H GYM Mat og helse 

Tema  BO – mamma 

Bokanmeldelse 

Lage, kjenne 

igjen ord. 

Kap. 2 

Subtraksjon 

 0-20 

 Dele opp i tiere og 
enere 

PRØVE 

Kap. 2: 

My family and 

home 

 

GT 

Noahs ark 

Barnas rettigheter – FN 

dagen 

Fylle ut et skjema med 

forskjellige 

opplysninger om «meg»  

Fargelegge hodet og 

føttene. 

  

Kompetanse-

mål 

Lytte etter, forstå, gjengi 

og kombinere 

informasjon. 

Bruke egne kunnskaper 

og erfaringer for å forstå 

og kommentere 

innholdet i leste tekster. 

Lese enkle tekster med 

sammenheng og 

forståelse på papir og 

skjerm. 

Skrive etter mønster av 

enkle eksempeltekster 

og ut fra andre kilder 

for skriving. 

Utvikle og bruke varierte 

reknestrategiar for 

addisjon og subtraksjon av 

tosifra tal og vurdere kor 

rimelege svara er 

 

Gjere overslag over 

mengder, telje opp, 

samanlikne tal og 

uttrykkje talstorleikar på 

varierte måtar 

kjenne igjen sammenhengen 

mellom noen engelske 

språklyder og stavemønstre 

eksperimentere med å lese og 

skrive engelske ord, uttrykk og 

enkle setninger knyttet til nære 

omgivelser og egne interesser  

ta del i og oppleve barnekultur 

fra engelskspråklige land 

gjennom å bruke ord, bilder, 

musikk og bevegelse 

lytte til og forstå ord og uttrykk 

i engelskspråklige rim, regler, 

sanger, eventyr og fortellinger 

 

fortelle om innholdet i 

sentrale tekster fra 1. og 2. 

Mosebok i Det gamle 

testamente 

 

 Lage enkle gjenstander 

og former i papir 

og tekstil gjennom å 

rive, klippe, lime, 

tvinne og flette 

  

Læringsmål 
Jeg kan fortelle om en 

bok jeg liker, hva den 

handler om, og hva jeg 

liker best med boka. 

Jeg kan forklare ordene: 

forside, forfatter og 

illustratør. 

Jeg kan skrive 

øveordene.  

 Jeg kan 
hoderegnings-
strategien å 
trekke fra ned til 
nærmeste tier; 
16-9 =16-6-3=10-

3=7 

Jeg kan telle til 120. 

 I can say and 

understand these 

words: together, 

bed, bedroom, 

table, toys, hamster 

He is…. 

She is…. 

 

Jeg kan fortelle to 

faktasetninger om 

Noah.                                            

 Eleven utforsker når 

bursdagen er, hvor 

mange tenner som er 

mistet etc.. 

  

 Lærings-

ressurs 

Lesebok: s 62-65 

Arbeidsbok: side 34 

Lærerveiledning: side 

122-125 

Multi s. 47-53 (s. 41-45 

vurderes som 

selvforklarende og 

fungerer som 

ekstrasider).  
http://web3.gyldendal.no/m

ulti/1-4smartetavler/ 

 

http://www.dammskolen.no

Quest p 16-17 

Quest tavleressurs 

 

Barnebibel 

Bibelaktivitetsbok 

Vi i verden 2 

 Skjemaet «om meg»: 

 

http://media.wix.com/ug

d/9bfee0_ecd6e12559cd

4b5ea0eaf2ca550a62a3.p

df 

 

  

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_subtraksjon/(from)/130
http://media.wix.com/ugd/9bfee0_ecd6e12559cd4b5ea0eaf2ca550a62a3.pdf
http://media.wix.com/ugd/9bfee0_ecd6e12559cd4b5ea0eaf2ca550a62a3.pdf
http://media.wix.com/ugd/9bfee0_ecd6e12559cd4b5ea0eaf2ca550a62a3.pdf
http://media.wix.com/ugd/9bfee0_ecd6e12559cd4b5ea0eaf2ca550a62a3.pdf


/grunnskole/matematikk/se

ptimus/hoderegning_subtr

aksjon/(from)/130 

 

http://tv.nrksuper.no/serie/

mk-x 

Grunnleggende 

ferdigheter 

        

Annet 
Lekse: 

Øveord: baby, 

foreldre, ordet, 

mange, land 

Penskriftbok. 

 

 

 Lage Noahs ark.       

 

Uke 43 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Natsam K&H GYM M&H 

Tema  BO- 

Tutankhamon 

(Egypt) 

Tankekart  

Forklaringer  

Mellomrom 

mellom ord. 

Kap. 3 

Statistikk 

 

 
 Tellestreker 

 Sortere 
 

Kap. 2: 

My family and 

home 

 

GT 

Noahs ark 

Barnas rettigheter – FN 

dagen 

Gjøre ferdig «meg»   

Kompetanse-

mål 

Lese enkle tekster 

med sammenheng og 

forståelse på papir og 

skjerm. 

Bruke egne 

kunnskaper og 

erfaringer for å forstå 

og kommentere 

innholdet i leste 

tekster. 

Skrive etter mønster 

av enkle 

eksempeltekster og ut 

fra andre kilder for 

skriving. 

Samle, sortere, notere og 

illustrere enkle data med 

teljestrekar, tabellar og 

søylediagram og samtale 

om prosessen og kva 

illustrasjonane fortel om 

datamaterialet 

kjenne igjen sammenhengen 

mellom noen engelske språklyder 

og stavemønstre 

eksperimentere med å lese og 

skrive engelske ord, uttrykk og 

enkle setninger knyttet til nære 

omgivelser og egne interesser  

ta del i og oppleve barnekultur 

fra engelskspråklige land 

gjennom å bruke ord, bilder, 

musikk og bevegelse 

lytte til og forstå ord og uttrykk i 

engelskspråklige rim, regler, 

sanger, eventyr og fortellinger 

 

fortelle om innholdet i sentrale 

tekster fra 1. og 2. Mosebok i Det 

gamle testamente 

 

 Lage enkle 

gjenstander og 

former i papir 

og tekstil gjennom 

å rive, klippe, lime, 

tvinne og flette 

  

Læringsmål 
Jeg kan lage et 

tankekart og jeg kan 

finne rett forklaring til 

ord i en tekst. 

Jeg kan skrive 

øveordene. 

 Jeg kan sortere 
etter ulike kriterier. 

Jeg kan bruke 

tellestreker når jeg 

jobber med statistikk. 

 I know the colours 

 I can say, understand 

and use these 

sentences:  

What can you see? 

I can see.. 

 

Jeg kan fortelle to 

faktasetninger om Noah.                                            

 Eleven utforsker 

når bursdagen er, 

hvor mange tenner 

som er mistet etc.. 

  

http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_subtraksjon/(from)/130
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_subtraksjon/(from)/130
http://www.dammskolen.no/grunnskole/matematikk/septimus/hoderegning_subtraksjon/(from)/130
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x


 Lærings-

ressurs 

Lesebok: s 66-69 (66-

67) 

Arbeidsbok: 37-41 

Læreveiledning: s 

126-131  

Multi s. 54-57 

 
http://web3.gyldendal.no/mult

i/1-4smartetavler/ 

 

http://nrksuper.no/super/sok/

?output=xml_no_dtd&client=

nrksuper&type=NRKSuper&s

ite=super&q=kosinus  

Sesong 4:  

12:19 -Sortering 

 

Quest p.18-19 

Quest tavleressurs 

 

Barnebibel 

Bibelaktivitetsbok 

Vi i verden 2 

    

Grunnleggende 

ferdigheter 

        

Annet 
Lekse: 

Øveord: ansiktet, 

kiste, gribb, sminke, 

øyne 

Finne ut fakta om 

Tutankhamon 

Penskriftbok 

  

 

 Colourbingo 

 

Lage Noahs ark.       

 

Uke 44 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Natsam K&H GYM M&H 

Tema  BO- Santa Lucia 

Substantiv en, ei, et 

Bøye ubestemt-

bestemt form entall 

Sammensatte ord. 

Kap. 3 

Statistikk 

 

 

 Undersøkelse 

 Søylediagram 

 

PRØVE 
 

Kap. 2: 

My family and home 

 

GT 

Tårnet i Babel 

Samf: Vi velger – om å 

ta gode valg 

«Gjøre ferdig»time.    

Kompetanse-mål 
Lese enkle tekster med 

sammenheng og forståelse på 

papir og skjerm. 

Leke, improvisere og 

eksperimentere med rim, rytme, 

språklyder, stavelser, 

meningsbærende elementer og 

ord. 

 

   

samle, sortere, notere og 

illustrere enkle data med 

teljestrekar, tabellar og 

søylediagram og samtale om 

prosessen og kva illustrasjonane 

fortel om datamaterialet 

kjenne igjen sammenhengen mellom 

noen engelske språklyder og 

stavemønstre 

eksperimentere med å lese og skrive 

engelske ord, uttrykk og enkle 

setninger knyttet til nære omgivelser 

og egne interesser  

ta del i og oppleve barnekultur fra 

engelskspråklige land gjennom å 

bruke ord, bilder, musikk og 

bevegelse 

lytte til og forstå ord og uttrykk i 

engelskspråklige rim, regler, sanger, 

eventyr og fortellinger 

 

fortelle om innholdet i 

sentrale tekster fra 1. og 2. 

Mosebok i Det gamle 

testamente 

 

 Lage enkle 

gjenstander og 

former i papir 

og tekstil gjennom å 

rive, klippe, lime, 

tvinne og flette 

  

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus


Læringsmål 
Jeg kan gi eksempel på et 

substantiv. Jeg kan sette en, ei 

eller et foran et substantiv. Jeg 

kan bøye et substantiv i 

ubestemt og bestemt form 

entall. (en nisse – nissen, ei 

jente – jenta, et lys – lyset). 

Jeg kan skrive øveordene. 

 Jeg vet hva et 
søylediagram er og kan 
lese av det. 

 

 I can read and sing the 

song “Together”.  

 

Jeg kan fortelle to 

faktasetninger om 

tårnet i Babel.                                                                                                 

 Eleven kan enkle 

teknikker for å lage 

gjenstander i leire 

  

 Lærings-ressurs 
 Lesebok: s 70-76 (70-72)  

Oppgave 1 og 2 side 72. 

Arbeidsbok: 37-41 

Læreveiledning: 132-137 

 

Multi s.58-65 

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-

4smartetavler/ 

 

 

Quest p.20 

Quest tavleressurs 

Sangen «Together» 

 

Barnebibel 

Bibelaktivitetsbok 

Vi i verden 2 

    

Grunnleggende 

ferdigheter 

        

Annet 
Lekse: 

Øveord: bildet, bålet, 

gjorde, gjør, mørket 

Penskriftbok 

 

 

 Kap.prøve 

Lekse: Lime inn sangen i 

skriveboka, skrive den i lekse.  

     

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/


Uke 45 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Mat 

og 

helse 

Tema  
BO- vennskap 

Mellomrom mellom ord 

Like ord 

Guttenavn/jentenavn 

Substantiv 

 

Kap. 4 

Lengde-måling 

 

 Begrep: Lengst/kortest 

 Ulike måleredskaper 

 Bruk av linjal 
 

Kap. 3: 

My new clothes 

 

fortelle om innholdet i 

sentrale tekster fra 1. 

og 2. Mosebok i Det 

gamle testamente 

 

Samf: Vi velger – om hvorfor 

vi har regler 

   

Kompetanse-

mål 

Lese enkle tekster med 

sammenheng og forståelse på papir 

og skjerm. 

Leke, improvisere og 

eksperimentere med rim, rytme, 

språklyder, stavelser, 

meningsbærende elementer og ord. 

 

Måle og  

samanlikne storleikar som gjeld 

lengd og areal, ved hjelp av ikkje 

standariserte og standariserte 

måleiningar, beskrive korleis og 

samtale om resultater. 

kjenne igjen sammenhengen 

mellom noen engelske språklyder 

og stavemønstre 

lytte til og forstå ord og uttrykk i 

engelskspråklige rim, regler, 

sanger, eventyr og fortellinger 

delta i enkle innøvde dialoger og 

spontane samtaler knyttet til nære 

omgivelser og egne opplevelser 

 

Jeg kan fortelle to 

faktasetninger om 

Abraham.                                                        

    

Læringsmål 
Jeg kan gi eksempel på et 

substantiv. Jeg kan sette en, ei 

eller et foran et substantiv og 

bøye det i bestemt og ubestemt 

form entall. 

 

Jeg kan vise med et langt steg 

omtrent hvor lang en meter er. 

Jeg kan vise på en meterstokk at 

1 meter = 100 cm.  

I can say and understand 

these words: skirt, jacket, 

trainers, socks, trousers, 

jumper, hat 

Barnebibel 

Bibelaktivitetsbok 

Vi i verden 2 

 

    

 Lærings-

ressurs 

Lesebok: S 77-81 (78-81) 

Oppgave 1 og 2 side 81. 

Arbeidsbok: Side 42-43 

Lærerveiledning:  

Multi s.66-69 

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-

4smartetavler/ 

 

http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x 

 

http://nrksuper.no/super/sok/?output=x

ml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRK

Super&site=super&q=kosinus  

Sesong 4:  

3:19 - lengde 

4:19 - høyde 

 

Quest p.21-23 

Quest tavleressurs 

 

     

Grunnleggende 

ferdigheter 

 

 

  Lage stjernehimmel 

 

    

Annet 
Lekser: 

Øveord: alle, kiler, rundt, hvor, 

de. 

Penskrift 

  fortelle om innholdet i 

sentrale tekster fra 1. 

og 2. Mosebok i Det 

gamle testamente 

 

    

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus


Uke 46 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Mat 

og 

helse 

Tema  
BO- dinosaurer 

Diftonger ai, au, ei, øy 

Ord med –lig 

Beskrivelser/hva ser du? 

Dikt 

Kap. 4 

Lengde-måling 

 

 Centikuber 

 Linjal 

 Meter 
 

PRØVE 

Kap. 3: 

My new clothes 

 

fortelle om innholdet i 

sentrale tekster fra 1. 

og 2. Mosebok i Det 

gamle testamente 

 

Samf: Vi velger – om hva vi 

kan være med å bestemme 

   

Kompetanse-

mål 

Lese enkle tekster med 

sammenheng og forståelse på papir 

og skjerm. 

Leke, improvisere og 

eksperimentere med rim, rytme, 

språklyder, stavelser, 

meningsbærende elementer og ord. 

Skrive etter mønster av enkle 

eksempeltekster og ut fra andre 

kilder for skriving 

Måle og  

samanlikne storleikar som gjeld 

lengd og areal, ved hjelp av ikkje 

standariserte og standariserte 

måleiningar, beskrive korleis og 

samtale om resultater. 

kjenne igjen sammenhengen 

mellom noen engelske språklyder 

og stavemønstre 

lytte til og forstå ord og uttrykk i 

engelskspråklige rim, regler, 

sanger, eventyr og fortellinger 

delta i enkle innøvde dialoger og 

spontane samtaler knyttet til nære 

omgivelser og egne opplevelser 

 

Jeg kan fortelle to 

faktasetninger om 

Abraham.                                                        

    

Læringsmål 
Jeg vet at lyden som består av to 

vokaler kalles diftong. Jeg kan 

skrive diftongene ei, øy, au og ai 

riktig. 

 

Jeg kan bruke linjal og 

centikuber når jeg måler. 
I can say and understand 

words: dress, T-shirt, 

shorts, boots, scarf, gloves 

Barnebibel 

Bibelaktivitetsbok 

Vi i verden 2 

 

    

 Lærings-

ressurs 

Lesebok: Side 82-89 (82-83) 

Svar på oppgavene side 83. 

Arbeidsbok: 44-46 

Lærerveiledning: 139-145 

Multi s. 70-77 

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-

4smartetavler/ 

 

http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x’ 

 

http://nrksuper.no/super/sok/?output=x

ml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRK

Super&site=super&q=kosinus 

 

Quest p.24-25 

Quest tavleressurs 

 

     

Grunnleggende 

ferdigheter 

 

 

  Lage stjernehimmel 

 

    

Annet 
Lekser: 

Øveord: centimeter, dinosaur, 

sjiraff, stort, mange 

Penskrift 

 

Lage dinosaur av 

aluminiumsfolie og piperensere. 

  fortelle om innholdet i 

sentrale tekster fra 1. 

og 2. Mosebok i Det 

gamle testamente 

 

    

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://tv.nrksuper.no/serie/mk-x
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus


Uke 47 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Mat 

og 

helse 

Tema  
BO – Baldishol-teppet Kap.5 

Tall til 100 

 

 Telle til 100 

 Gruppere i tiere og enere 
 

Kap. 3: 

My new clothes 

 

Hinduisme 

Shiva, Ganesha og 

Parvati 

Samf: Vi velger – Hvem 

bestemmer i Norge  

   

Kompetanse-

mål 

Lese enkle tekster med 

sammenheng og forståelse på papir 

og skjerm. 

 

Samtale om hvordan ord og 

bilde virker sammen i bildebøker 

og andre bildemedier. 

telje til 100, dele opp og byggje 

mengder opp til 10, setje saman og 

dele opp tiargrupper opp til 100 og 

dele tosifta tal i tiarar og einarar 

 

kjenne igjen sammenhengen 

mellom noen engelske språklyder 

og stavemønstre 

lytte til og forstå ord og uttrykk i 

engelskspråklige rim, regler, 

sanger, eventyr og fortellinger 

delta i enkle innøvde dialoger og 

spontane samtaler knyttet til nære 

omgivelser og egne opplevelser 

 

fortelle om en av 

hinduismens guder og 

gudinner 

samtale om 

hinduismen og 

hvordan religiøs 

praksis kommer til 

uttrykk gjennom 

leveregler, puja, 

matregler og høytider 

 

    

Læringsmål 
Jeg vet at en sammensatt tekst 

er bilder og tekst sammen. Jeg 

kan forklare med ord hva jeg har 

lest. 

 

 

 

Jeg kan telle med ti om gangen 

opp til 100, og jeg kan danne 

tiergrupper når jeg teller større 

mengder 

 I can say,  understand 

answer these 

sentences: 

I am wearing… 

You are wearing… 

He/she is wearing….. 

 

Jeg kan nevne tre 

viktige guddommer i 

hinduismen.                                                                                                                          

    

 Lærings-

ressurs 

Lesebok: side 92-97 (92-93) 

Svar på spørsmål side 93. 

Arbeidsbok: side 48 

Lærerveiledning: 146-148 

Multi s.78-83 

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-

4smartetavler/ 

 

Quest p.26-27 

Quest tavleressurs 

 

Vi i verden 2     

Grunnleggende 

ferdigheter 

 

 

       

Annet 
Lekser: 

Øveord: kirke, skitten, tolv, 

ødelagt 

Penskrift 

       

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/


Uke 48 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Mat 

og 

helse 

Tema  
Vev et kunstverk 

Leseforståelse (hefter) 

Kap.5 

Tall til 100 

 

 Hopp med 10 om gangen 

 Penger, hvor mange? 
 

Kap. 3: 

My new clothes 

 

Hinduisme 

Religiøs praksis 

Tempel, puja,  

Nat: Ombruk - kildesortering    

Kompetanse-

mål 

Lese enkle tekster med 

sammenheng og forståelse på papir 

og skjerm. 

Samtale om hvordan ord og 

bilde virker sammen i bildebøker 

og andre bildemedier. 

telje til 100, dele opp og byggje 

mengder opp til 10, setje saman og 

dele opp tiargrupper opp til 100 og 

dele tosifta tal i tiarar og einarar 

 

kjenne igjen sammenhengen 

mellom noen engelske språklyder 

og stavemønstre 

lytte til og forstå ord og uttrykk i 

engelskspråklige rim, regler, 

sanger, eventyr og fortellinger 

delta i enkle innøvde dialoger og 

spontane samtaler knyttet til nære 

omgivelser og egne opplevelser 

 

fortelle om en av 

hinduismens guder og 

gudinner 

samtale om 

hinduismen og 

hvordan religiøs 

praksis kommer til 

uttrykk gjennom 

leveregler, puja, 

matregler og høytider 

 

    

Læringsmål 
Jeg kan lese en sammensatt 

tekst (bilderog tekst) og 

forklarer med ord hva jeg ser og 

har lest. 

 

 

 

Jeg vet hvilke mynter vi har i 

Norge og kan veksle mellom 

tiere og enere. 

 I can read and sing the 

song 

“Twinkle twinkle little 

star”  

 
https://www.youtube.com

/watch?v=yCjJyiqpAuU 

 

Jeg kan fortelle to 

faktasetninger om 

hinduismen                                                                                               

    

 Lærings-

ressurs 

Lesebok: side 90-91 

Arbeidsbok: Side 47 

Lærerveiledning: side 146-148 

Multi s.84-89 

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-

4smartetavler/ 

 
http://nrksuper.no/super/sok/?output=x

ml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRK

Super&site=super&q=kosinus  

Sesong 4:  

13:19 - Penger 

 

Quest p.28 

Quest tavleressurs 

 

Vi i verden 2     

Grunnleggende 

ferdigheter 

 

 

  Hinduisme 

Religiøs praksis 

Tempel, puja,  

    

Annet 
Lekser: 

Øveord: fortsett, gjennom, 

kommer, trær, tråden 

Penskrift 

 Kap.prøve fortelle om en av 

hinduismens guder og 

gudinnersamtale om 

hinduismen og 

hvordan religiøs 

    

https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU
https://www.youtube.com/watch?v=yCjJyiqpAuU
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus
http://nrksuper.no/super/sok/?output=xml_no_dtd&client=nrksuper&type=NRKSuper&site=super&q=kosinus


praksis kommer til 

uttrykk gjennom 

leveregler, puja, 

matregler og høytider 

 

 

Uke 49 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Mat 

og 

helse 

Tema  
BO- katter 

Tokolonnenotat 

Lapp i hatt (spørsmål fra 

leselekse) 

Tegneserie 

Taleboble 

Kap.5 

Tall til 100 

 
 Tallinja 

 Stigende rekkefølge 

 Tallrekker 

 

PRØVE 

Kap. 4: 

Merry Christmas 

 

Frans av Assisi 

 

Nat: Ombruk – Farlig avfall - 

Symboler 

   

Kompetanse-

mål 

Lese enkle tekster med 

sammenheng og forståelse på papir 

og skjerm. 

Samtale om hvordan ord og bilde 

virker sammen i bildebøker og 

andre bildemedier. 

Skrive etter mønster av enkle 

eksempeltekster og ut fra andre 

kilder for skriving. 

telje til 100, dele opp og byggje 

mengder opp til 10, setje saman og 

dele opp tiargrupper opp til 100 og 

dele tosifta tal i tiarar og einarar 

 

Kjenne att, samtale om og 

vidareføre strukturar i enkle 

talmønster 

finne ord og uttrykk som er felles 

for engelsk og eget morsmål 

lytte til og forstå ord og uttrykk i 

engelskspråklige rim, regler, 

sanger, eventyr og fortellinger 

kjenne igjen sammenhengen 

mellom noen engelske språklyder 

og stavemønstre 

 

lytte til og samtale om 

noen apostel- og 

helgenfortellinger 

 

 

    

Læringsmål 
Jeg kan lage et tokolonnenotat 

om et gitt tema (dyr- fakta). 

 

 

 

 Jeg kan plassere tall på ei 
tallinje, opp til hundre. 

Jeg kan skrive alle tallene fra 0-

100. 

I can say and understand 

these words: Christmas 

tree, present, stocking, 

star, Christmas card, 

tinsel, 

Jeg kan fortelle to 

faktasetninger om 

Frans av Assisi. 

    

 Lærings-

ressurs 

Lesebok: side 98-103 (98-99) 

Arbeidsbok: side 49-53 

Lærerveiledning: 149-151 

 

Multi s.90-101 

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-

4smartetavler/ 

 

 

Quest p.29-31 

Quest tavleressurs 

 

Vi i verden 2     

Grunnleggende 

ferdigheter 

 

 

       

Annet 
Lekser:  

Øveord: skitt, tunge, blind, født, 

mjau. 

Lage spørsmål til leselekse 

Penskrift. 

       

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/


 



Uke 50 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Mat 

og 

helse 

Tema  
BO – Iskrem 

Jeg ser- setninger 

Fargeord  

VØL-skjema 

 

Kap. 6 

Pluss og minus 

 

 Hoderegnings-strategier 

 Dele opp i tiere og enere 

 

 
 

Kap. 4: 

Merry Christmas 

 

Lucia     

Kompetanse-

mål 

Lese enkle tekster med 

sammenheng og forståelse på papir 

og skjerm. 

Samtale om hvordan ord og 

bilde virker sammen i 

bildebøker og andre 

bildemedier. 

Skrive etter mønster av enkle 

eksempeltekster og ut fra andre 

kilder for skriving. 

Telje til 100, dele opp og byggje 

mengder opp til 10, setje saman og 

dele opp tiargrupper opp til 100 og 

dele tosifta tal i tiarar og einarar 

 

finne ord og uttrykk som er felles 

for engelsk og eget morsmål 

lytte til og forstå ord og uttrykk i 

engelskspråklige rim, regler, 

sanger, eventyr og fortellinger 

kjenne igjen sammenhengen 

mellom noen engelske språklyder 

og stavemønstre 

 

lytte til og samtale om 

noen apostel- og 

helgenfortellinger 

 

    

Læringsmål 
Jeg kan bruke et VØL-skjema 

for å få oversikt over hva jeg 

Vet, hva jeg Ønsker å vite og 

hva jeg har Lært om et gitt 

tema. 

 

 

 Jeg vet hva som er ener-, 
tier- og hundrerplass i 
tresifra tall. 
 

 

I can say and understand 

these words: cracker, 

angel, bauble, turkey, 

firework, Christmas 

pudding 

Jeg kan fortelle to 

faktasetninger om 

Lucia. 

    

 Lærings-

ressurs 

Lesebok: side 104-109 (104-

105). 

Arbeidsbok: side 54-56 

Lærerveiledning: side152-154 

Multi s. 102-115 

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-

4smartetavler/ 

 

http://tv.nrksuper.no/serie/kosinus/DMP

V76000613/sesong-4/episode-7 

 

 

 

Quest p.32 

Quest tavleressurs 

 

Vi i verden 2     

Grunnleggende 

ferdigheter 

 

 

       

Annet 
Lekser: 

Øveord: keiser, Europa, 

nordmen, blandet, servere 

Penskrift 

 

Lage hjemmelaget is. 

       

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://tv.nrksuper.no/serie/kosinus/DMPV76000613/sesong-4/episode-7
http://tv.nrksuper.no/serie/kosinus/DMPV76000613/sesong-4/episode-7


Uke 51 

  Norsk Matte Engelsk KRLE Naturfag 

Samfunn 

K&H GYM Mat og 

helse 

Tema  
  

Repetisjon 

 

 

PRØVE 

Kap. 6 

Kap. 4: 

Merry Christmas 

 

Juleevangeliet     

Kompetanse-

mål 

  finne ord og uttrykk som er felles 

for engelsk og eget morsmål 

lytte til og forstå ord og uttrykk i 

engelskspråklige rim, regler, 

sanger, eventyr og fortellinger 

kjenne igjen sammenhengen 

mellom noen engelske språklyder 

og stavemønstre 

 

samtale om 

kristendom og hvordan 

religiøs praksis 

kommer til uttrykk 

gjennom leveregler, 

bønn, dåp, 

gudstjeneste og 

høytider 

 

 

    

Læringsmål 
 

 

 

 

 Jeg fyller opp i tiere når jeg 
plusser tosifret og ensifret tall.  

 Jeg trekker av til nærmeste tier 
i minus-regnestykker 

 

I can read and sing the 

song “We wish you a 

merry Christmas”  

Jeg kan fortelle to 

faktasetninger om 

Jesu fødsel. 

    

 Lærings-

ressurs 

 Multi s. 102-115 
http://web3.gyldendal.no/multi/1-

4smartetavler/ 

 

Arbeidsark 

Quest tavleressurs 

 

NRK skole:  

Den første jula 

    

Grunnleggende 

ferdigheter 

 

 

       

Annet 
  Kap. prøve      

 

http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://web3.gyldendal.no/multi/1-4smartetavler/
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn:x-mediadb:19875

