
Hjemmeskole torsdag 2. april 
Da håper vi dere ikke ble lurt av noen i går, 1. april, men hadde en fin 
dag.  
I dag ligger det et lite forsøk som heter “Egg i flaske”, sjekk det ut på 
Showbie - “torsdag 2.4”.  

LESING 

 
Les side 45 i Zeppelin lesebok 2b. Øv godt før du leser det inn til oss 
på Showbie - “torsdag 2.4”. Det er hyggelig å høre stemmene deres. 

  

SKRIVING 

 
Gjør oppgavene på side 25 i Zeppelin arbeidsbok 2b. 
Når du skriver setninger som rimer, må du også huske stor bokstav og 
punktum. 

MATEMATIKK 

 
Dagens fokusord: halvparten.  
Eks. Du og jeg deler innholdet i en dropseske. Vi får 10 drops hver 
dersom det er 20 drops i esken. Vi får halvparten hver.  
 
Lekse: Denne gangen kan dere velge mellom nivå 1 og nivå 2: 
 
Nivå 1: side 20, 21 og 22. 
eller 
Nivå 2: side 20, 21 og 23.  

 



GYM 
 
 
 
 
 
 
 

Det er veldig viktig å få tøyd ut fingrene når man sitter med blyanten 
eller foran iPaden lenge.  

1) strekk fingrene rett ut så lenge du klarer.  
2) bøy fingrene inn i håndflaten - slik et pinnsvin ruller seg sammen.  
3) press like fingre på begge hendene mot hverandre.  
4) gjenta punkt 1), 2) og 3) noen ganger.  
5) tilslutt: Form fingrene som et hjerte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du skal gå stiv som en stokk rundt i stua. Hendene skal henge rett 
ned. Etter 15 sekunder skal du riste løs. Gjøres to ganger. 
 
Deretter skal du synge mens du beveger deg: 
“Hode, skulder, kne og tå”. Spør om de andre hjemme også vil delta. 
 

PÅSKE 
Fortsett med episode 4 av Salamis påskekrim, “Salami og 
tryllekunstneren som forsvant”. Det begynner jammen å bli spennende. 
Hvem har kidnappet Zim Zaldonini? Klarer du å løse alle gåtene? 

 



K&H 
Tegn en regnbue og heng den opp i vinduet.

 
Regnbuen er symbol for fremtid og håp. I disse koronatider startet det 
opp en trend i Italia med å henge opp tegninger av regnbuer i 
vinduene for å spre et fargerikt budskap om håp. Vi må ta vare på 
hverandre og minne hverandre om at selv om det er tøft nå, så 
kommer det til å gå over. Alt blir bra. Trenden har spredd seg i hele 
Europa, også her i Norge og nå på Grim. 
Lag en fin regnbue som du henger i vinduet ditt (eller et annet sted du 
vil pynte opp). 
Fargene i regnbuen er: Rødt, Orange, Gult, Grønt, Blått, Indigo (en 
blåfarge) og Fiolett (lilla). Du husker kanskje ordet ROGGBIF. Lykke til, 
nå blir det ekstra fint på Grim. 

 
 
 
 
 

 


