
Hjemmeskole onsdag 1.april 
Det blir ingen aprilspøk fra oss i år, men vi kommer sterkt tilbake neste 
år håper vi. 
Minner igjen om det flotte biblioteket på Salaby og ikke minst 
Bokbussen som har stor tilgang på bøker om det skal begynne å gå 
tomt i bokhylla hjemme.  

LESING - INFORMASJON 
Det er utrolig hyggelig og flott å høre dere lese inn leksene, dere er 
kjempegode. Håper dere sjekker tilbakemeldingene etterpå.  
Jeg hører også at det av og til kan bli litt mye å lese inn. Det er viktig å 
øve på det du skal lese, så velg deg heller et lite avsnitt du kan godt og 
les det, enn å lese alt sammen. Det skal være hyggelig å lese inn for 
oss, ikke mas. Er det vanskelig for noen, ikke vær redd for å gi 
beskjed. Ingen lesing for oss i dag, men oppfordrer til en liten 
lesestund likevel. 

SKRIVING 
I Showbie - “onsdag 1.4” ligger dagens oppgaver.  
Det er et rimekryssord. Se på bildene øverst i hjørnene, dette er 
rimpar. Skriv inn i kryssordet. Ser dere at det bare er første lyden som 
forandrer seg og endelsene er like? 
Det er også et påskekryssord dere skal gjøre. Hva blir løsningsordet? 

MATEMATIKK 

 
Informasjon til hjemmelæreren:  
Vi jobber fortsatt med det dobbelte. Dagens oppgaver er litt mer 
utfordrende. Tallene er i utgangspunktet høyere. 
NIVÅ 1: Dersom noen synes det er vanskelig, kan man jo si at man 
først dobler tiere og deretter femmere og tilslutt enere. 
NIVÅ 2: Kanskje de etterhvert ser at de kan bytte ut enere med 
femmere eller tiere…… 
NIVÅ 3: Flott om de ser at man kan veksle til seg sedler også. Målet 
kan være at man har så få mynter og sedler som mulig etter at man 
har doblet.(Ikke bry dere om instruksjonen side 18).  
  
Lekse: Gjør side 18 og 19 i Multi 2B.  



 
Pass på at hjemmelæreren din retter oppgavene.  
 

ENGELSK 

 
Vi jobber fortsatt med matvarer og hva de forskjellige matvarene heter 
på engelsk. På Salaby kan du høre og gjenta hva de forskjellige 
matvarene heter. Lytt og se hvor mange ord du husker. Trykk på bildet. 
Høytaleren øverst i venstre hjørne på hvert bilde hjelper deg å høre 
uttalen på ordene om og om igjen. Kanskje du kan konkurrere med 
noen i familien med å huske flest ord? 
Salaby→Skoleveien 1.-2. trinn→Engelsk→In the shop→Glossary 

SAMFUNNSFAG 
Vi har den siste perioden hatt om steinalderen. I Showbie - onsdag, 
ligger det en bok (“Hvordan lage ild”) med en film om hvordan 
steinaldermennesker laget ild med pinner. Filmen er engelsk, men det 
er lite tale, så det går fint å følge med på det som skjer likevel. 

PÅSKE 
Fortsett med episode 3 av Salamis påskekrim, “Salami og 
tryllekunstneren som forsvant”. 

 
Det ligger en ny påskeinspirasjon i Showbie - onsdag 1.4, den heter 
“Farge egg”. 

 
 


