
Norsk 2 uke 11-12 

Vi jobber ut i fra plan for Særskilt norskopplæring. Elevene måles i sin språkmappe. 

Fokus/tema disse to ukene: 

- Setningsoppbygging med spørreord (hvem, hva, hvor, hvordan osv…) 

- Begreper om: tid og vær, vi jobber masse med klokka 

- Lesing: elevene har nivådelte leselekser for å få øvelse etter behov.  

- Ord med v-lyd. 

ARBEIDSOPPGAVER uke 11: 

Mandag 4-5t Tirsdag 4-5t Torsdag 4-5t Fredag 3t 
Repetisjon av det vi har 
jobebt med. Gjøre 
oppgaver vi ikke har gjort. 
 
Gi lekse: nytt dyr i 
lesehefte 
 

Gjennomgå leselekse. 
Gjøre oppgaver til disse. 
Oppgavene gjøres på 
IPAD i Notability.  
 
Hefte: setninger s.26-27 
(Spørreord med hv) 
 
Lekse: penskrift+øveord 

Gjennomgå lekse. 
 
Tid og vær s.28-29-30 
 
Lesetrening i egen bok 
 
Lekse: Egen lesebok, lese 
10 min. En side i matte  

Jobbe med 
klokkeoppgaver i eget 
hefte. 
 
Snakke om klokka og 
begreper rundt dette 
med tid. Før, etter, om 
morgenen, om kvelden 
 
 

ARBEIDSOPPGAVER uke 12: 

Mandag 4-5t Tirsdag 4-5t Torsdag 4-5t Fredag 3t 
Hefte s.31-32 Årstider og 
vær. Snakke om dette. 
s. 33-34 klokka 
Jobbe med 
klokkeoppgaver på data 
hvis tid. 

Gjennomgå leselekse. 
Gjøre oppgaver til disse. 
Oppgavene gjøres på 
IPAD i Notability.  
 
Hefte: jobbe videre med 
tid s.35-36 

Høre lekse.  
Tid s. 37-38 
 
Test i tid (klokke , årstider 
med mer) 

Jobbe videre i 
klokkehefte 
 
Mens elevene jobber i 
arb.bok sjekkes leksene. 
Lese og gi tilbakemelding 
på dette. 

LEKSER uke 11: 

Til tirsdag Til torsdag Til fredag 
Lese i “lesehefte” -  Penskrift + lese øveord Gjøre en side om klokka. 

Les i bok i 10 minutter (kunne 
gjenfortelle noe fra dette) 

LEKSER uke 12: 

Til tirsdag Til torsdag Til fredag 
Lese i “lesehefte” Penskrift + lese øveord 

Øve til prøve i klokka på 
torsdag. 

Gjøre en side om klokka i 
mattebok hvis du er ferdig i 
hefte. 
Les i bok i 10 minutter (kunne 
gjenfortelle noe fra dette) 

 

 



hvem 
hva 

hvor 

hver 

hverdag 

hvete 

 

vindu 

vinge 

vinter 

vippe 

vis 

vits 

varte 

hval 

hvordan 

hvorfor 

hvor hen 

hvil 

hvilken 

 

vane 

var 

velte 

venn 

verk 

vern 

vest 

vaffel 
vag 

vagge 

vakker 

vakt 

valg 

vals 

Øveord med v-lyd, uke 11 og uke 12: 

Uke 9: Skriv setningene setningene som penskrift: 

Hvem bor her? 

Hvilken farge liker du? 

Hvalen bor i havet. 

Mandag til fredag kalles hverdager. 

Hver dag gikk jeg hjem. 

Uke 10: Skriv setningene setningene 

som penskrift: 

Jeg liker å spise vaffel. 

I vinduet stod en venn. 

Mor danset vals med Vidar. 

Vinteren er vakker. 

Jeg fortalte en morsom vits. 

 

Nettsider med klokkeoppgaver: 

http://www.gruble.net/matte/klokka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅR – SOMMER – HØST - VINTER 

http://www.gruble.net/matte/klokka/

