
 
Hjemmeskole mandag 30.3 
Da er vi klare for siste uke før det blir en velfortjent påskeferie. Dere har 
alle sammen gjort en utrolig jobb, vi vet det kan være vanskelig å få til 
alt, men vi vet dere gjør deres beste og det setter vi pris på. 

Oppgavene som skal leveres i Showbie  denne uken, legger vi ut 
samlet under ukedag-navnene; Mandag - her ligger mandagens 
oppgaver, Tirsdag - tirsdagens, osv. Her vil det også ligge en liten film, 
litt fakta eller bilder av noe som har med egg å gjøre. Dette er mest til 
underholdning, men det er selvfølgelig lov å prøve selv også og man blir 
inspirert. 
Det er viktig at dere legger alle oppgaver og leselekser i riktig “mappe”, 
eller nå under riktig “dag”. Da er det lettere for oss å gi tilbakemeldinger, 
og forhåpentligvis litt mer oversiktlig.  
 

LESING 
 
Vi starter opp uka med litt “tungegymnastikk” på side 42 i Zeppelin 2b 
lesebok. Bruk BO og øv på ordene nederst på siden før du leser inn 

leksen i Showbie  -  “Mandag”.  
 
Si eller skriv en setning der du velger en bokstav og lar ordene i 
setningen starte med denne bokstaven. 
Her er mitt eksempel: Fire fine frøkner fant fem flasker fanta fra 
fabrikken.  Se i leseboka side 42 for flere eksempler. Denne skal også 

leveres i Showbie  - “Mandag”. 
 

SKRIVING 

 
Zeppelin 2b arbeidsbok side 22. Les setningene og sett strek rundt 



tegningen som passer til det du leser. 

MATEMATIKK 

 
Kapittel 9 
Første fokusord: dobling/det dobbelte . Dersom noen i familien din 
har 4 epler, og du har dobbelt så mange så har du 8 epler. 
Multi 2B: Gjør side 15, 16 og 17. La en voksen rette sidene du har 
jobbet med. Fint hvis du også kan få en skriftlig tilbakemelding på 
disse sidene av hjemmelæreren. Bare for gøy, da :) 

GYM 
Utstyr: innesko, vannflaske, iPad slik at noen tar bilder, noen tykke 
bøker eller noe annet som kan stables.  

1) knebøy 
Legg noen bøker oppå hverandre. Stå foran bøkene med en 
avstand på ca 30 cm mellom beina. Sett deg ned på huk slik at 
rumpa treffer bøkene.Opp igjen. Gjenta til du blir litt sliten. 

2) hopp fra side til side 
Legg noen bøker på gulvet oppå hverandre. Hopp med samlede 
bein fra den ene siden til den andre. Gjenta til du blir litt sliten. 

3) armbøyninger 
Legg bøker oppå hverandre. Jo, flere bøker jo lettere blir det. 
(Kan jo ta bort noen etterhvert). Ned på gulvet hvor du løfter 
overkroppen opp og ned med armene. Du treffer brystet på 
bøkene. 

4) sitte på rumpa 
Du har bøy i knærne. Helene på foten skal være i gulvet. Hold en 
bok med strake armer. Sving armene og overkroppen fra høyre 
side til venstre side. Gjenta til du blir litt sliten.  
 

Disse fire øvelsene kan du gjøre flere ganger. I tillegg er det jo viktig at 
du er ute og får frisk luft. 
 
NB! La noen ta bilder av deg under hver øvelse. Du skal bruke disse 
bildene til en annen lekse senere i uka.  
 
  



PÅSKE 
 
Salaby.no har egen temaside som heter Påske i Salaby. Lenken 
ligger nederst på åpningssiden. Trykk “gå til påskesidene”.  
Skroll ned til “Påskeklassiker: en slags påskekrim”. Her vil dere 
finne Salamis påskekrim, “Salami og tryllekunstneren som forsvant”, i 
fem deler. I dag skal dere lytte til første episode. 

  
 


