
Hjemmeskole tirsdag 24. mars 2020 
Det var veldig gøy å se alle de fine vårbildene i går. Dere er gode. 
Mange fikk Bingo også. Bra jobbet. I dag er det ny økt. Vi håper å få se 
en av bøkene dere har laget i løpet av dagen. Ha en fin dag. 

LESING 
Zeppelin lesebok 2b sider 36, les diktet “Damen i hjerter” av Alf 
Prøysen. 

Logg inn med feide på AskiRaski .  
Trykk hør (øret) 
Videre på nr 4 Sammensatte grafem 
Så stum d. 
Jobb i ca 5 minutter. I dag skal du høre etter hvordan ordene sies. 
Legg likevel merke til hvordan de skrives. 
 

SKRIVING  
Zeppelin arbeidsbok side 17. Her er oppgaver med ord som har stum 
d. Husk at det er viktig å skrive ordene riktig. 

GYM 
1. Gå, gå langsomt, gå fortere og fortere.  
2. Hopp inn og ut av for eksempel en 

rokkering. 
3. La noen holde rokkeringen eller fest et tau 

litt over bakken. Hopp frem og tilbake. 
4. Tegne opp et paradis på bakken.  

Nå har du fire aktiviteter. Ta noen runder med alle fire. Lykke til!  

KRLE 
Det nærmer seg påske. Gå inn på Salaby.no. Logg på med Feide.  

1) Salaby 1.- 2. trinn  2) KRLE   3) Kristendom   4) I kirken. 
 

Er det noen symboler eller noe som  
blir sagt og gjort i denne 7 minutter lange 
filmen som vi kjenner igjen fra historien 
om Jesus i påsken?  
 
Kan du og kosedyret ditt (kosedyret 
sin bok) skrive noe om det i Book 
Creator? Finn gjerne bilder som du kan 



lime inn ved siden av teksten din. 

HJEMMESKOLEPROSJEKT 
Hvordan går det med prosjektet deres? Skriv en setning eller to om 
hva dere gjør.  
Her vokser plantene mye hver dag. De blir målt med linjal for å se hvor 
mye de vokser. Den har vokst 1 cm siden i går, og det er kommet 
mange nye skudd i blomkarsene. 
Det er ikke sikkert alle har plantet et frø, men fint om dere skriver litt 
om det dere driver med i deres bok. 

Dersom du har lyst å dele boka di med oss, kan du gå inn 
på Showbie, trykke på mappen hjemmeskole, deretter prosjekt 
hjemmeskole. Her vil det ligge en instruksjon på hvordan du kan 
sende boka di til oss, den heter: instruksjon sende bok. Her ligger 
også en av bøkene Elisabeth har laget denne uken (Min kokebok). 
Bruk denne mappen for å dele bøkene dine. Vi gleder oss allerede. 

  
Lykke til alle sammen:) 


