
Hjemmeskole tirsdag 31.mars 
 

LESING 
Tema i Norsk denne uken er rim. 
Les side 43 i Zeppelin 2b lesebok. Dette diktet har dere hørt før, så 
det regner vi med dere klarer fint.  

Les ordene nederst på siden før du leser diktet.  
Det er viktig å lese hver dag. Finn et hyggelig sted du kan sitte å lese 
litt. Ta med deg bamsen og les for den i ca 10 min.  

SKRIVING 

 
Zeppelin 2b arbeidsbok side 23 og 24. På side 23 er det et kryssord 
med ord som rimer. Bruk ordene fra Zeppelineren (luftballongen) og 
skriv inn i kryssordene. Viktig å lese oppgaveteksten før du setter i 
gang. Flott at en voksen ser gjennom det du har gjort når du er ferdig. 

MATEMATIKK - INFO  
Når det gjelder noen av de siste oppgavene i symmetri-kapittelet i 
MSØ i forrige uke, så må jeg si jeg stusser. Oppgaver hvor de har 
bygd figurer av klosser. Disse skal speiles om en skrå symmetrilinje. 
På 7.trinn speiler man slike figurer om en linje ved hjelp av blant annet 
passer eller et matematikkprogram.  
Dersom dere tar en titt i Multi 2B side 7 og 8, så er det mer enn 
krevende nok for en 2.klassing. Før helga åpnet jeg opp 
repetisjonsoppgavene til kapittelet om Symmetri. Mange har vært 
inne for å jobbe. Fantastisk bra :)  
 
Dere vil fortsatt få i oppgave å rette de sidene i Multi 2B som 
elevene har i lekse. Snakk om evt. feil.Hvis det innimellom er litt 
vanskelig med motivasjonen, er det helt greit med både et smilefjes 
og et klistremerke.  
Fint hvis dere er litt nøye med at de skriver tydelige og fine tall. De er 
vant til å få et hint, og hvis det da bedrer seg roses det rikelig.  



 
TIPS! Dersom dere har lyst til å jobbe med matematikk på en litt annen 
måte, så sjekk ut denne siden:  matematikk.org → SPILL 1. - 4. 

KRLE 
 
Vi nærmer oss påske. Dere har nå 
hørt om Jesus som red inn i 
Jerusalem. Det skjedde på 
Palmesøndag. Deretter spiste  
Jesus det siste måltid sammen 
med disiplene sine på Langfredag.  
 
 
Lekse: 
Salaby→Skoleveien→KRLE→Kristendom→Fortellinger fra 
Bibelen→Det nye testamentet. Helt nederst finner du: Korsfestelsen. 
Litt vanskelig tekst. Snakk om det med en voksen. 

K&H 
På Showbie - tirsdag 31.3, ligger en liten film og noen bilder for 
inspirasjon til å pynte påskeegg. Det kan dere prøve en dag dere skal 
ha egg til frokost. 

PÅSKE 
Fortsett med episode 2 av Salamis påskekrim, “Salami og 
tryllekunstneren som forsvant”. 

 
 
Salaby.no har egen temaside som heter Påske i Salaby. Lenken 
ligger nederst på åpningssiden. Trykk “gå til påskesidene”. Her vil dere 
finne Salamis påskekrim, “Salami og tryllekunstneren som forsvant” i 
fem deler. Den ligger under “Påskeklassiker: en slags påskekrim”. Hør 
en episode hver dag.  

 


