
HJEMMEARBEID UKE 13. 

Da fortsetter vi med hjemmeundervisning. Vi må gjøre det beste ut av dette – det viktigste er at dere 
tar vare på hverandre og jobber så godt dere kan med arbeidsplanen. Jeg kommer til å legge opp til 
mest mulig arbeid i bøkene som de har med seg hjem. Dette fordi at det kjente er det tryggeste og de 
har rutiner/vet hva de gjør i de forskjellige fagene. Dere har også tilbud om å hente nettbrettet, 
når/dersom alle tar det med seg hjem kommer dere til å få oppgaver der dere skal bruke brettet. 

Ukens arbeidsplan blir som den i forrige uke, arbeidsoppgaver for hvert fag. Det er ikke viktig når det 
blir gjort, men at dere gjør det og krysser ut etter hvert som det er gjort. 

Jeg kommer til å ta kontakt med hver enket elev tirsdag og torsdag formiddag. Da kommer vi til å 
snakke om hvordan det går og hvordan ukas arbeidsoppgaver ser ut.  Når jeg ringer er det lurt at du 
har Zeppelin språkbok og arbeidsbok, norsk skrivebok og linjeboka i nærheten sånn at vi sammen 
kan gå gjennom det som er gjort/skal gjøres. 

 

NORSK  Mål: Jeg kan skrive ord med stum g etter diktat.  Jeg har sendt e-post 

□ Se/les side 72/73 i Zeppelin språkbok. Se spesielt etter adressefelt og emnefelt.  

□ Send en e-post til meg, min e-postadresse er Anita.larsen@boe.kommune.no  

Merk Emne: Hjemmeundervisning. 

Skriv litt om hvordan du synes det er å ha hjemmeskole, hva du har gjort eller noe annet du 
har lyst å fortelle meg. 

P.S. Jeg gleder meg til å få mail fra deg. 

                                                  --------------------------------------------------------- 

□ Les/se på side 74 i Zeppelin språkbok.  

□ Skriv i linjeboka setninger der du bruker øveordene: deilig, heldig, koselig, veldig. 

Et øveord pr. setning. 

Husk: start med stor bokstav og bokstavene i rett «etasje». 

Overskrift: Ord med stum g. 

                                                  ------------------------------------------- 

□ Gjør side 36 i Zeppelin arbeidsbok. 

□ Gjør oppgave 1 og 2 i Zeppelin språkbok.  Skriv i norskboka.  

Overskrift: ord med stum g. 

                                                    ------------------------------------------- 

                                                    

□ I løpet av uken skal du ha lest: En annerledes matematikktime og Gutten som ikke kunne      
ni- gangen, side 124-129 i Zeppelin lesebok. 
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  MATEMATIKK   Mål: Jeg kan 4- gangen 

□ Gjør side 78-88 i Grunntall eller øv på 4- gangen på andre måter.  

□ Gode nettsider er Salaby, Gruble.net, Gangetabellen.no, matematikk.org.  

Husk at det er viktig at du pugger gangen – det gjør videre matematikk enklere. 

Kan du 4- gangen kan du øve på 6-9 gangene. 

 

ENGELSK        Mål: Jeg kan noen engelske «klærord». Jeg har gjort et engelsk kryssord. 

□ Gå gjennom «klærordene» på side 37 og 38. Les side 37 i Scoop 3 sammen med en voksne.  

□ Gjør page 25 i Scoop Workbook. 

 

NATUR/SAMFUNN       Mål: Jeg vet hva et virus er. 

□ Gå på Salaby.no, på forsiden finner du Lær om virus – se på det.  

 

KHV           Mål: Jeg kan bruke forskjellige uttrykksmidler for å formidle en opplevelse. 

□ Gå på Salaby – byparken- kunst og handverk: På museum –se filmen. Fortell om en drøm du 
har hatt på din måte, enten med å skrive, tegn eller lage noe av ting du finner hjemme. Var 
det en fin drøm? 

KRLE        Mål: Jeg har hørt historien om Esau og Jakob. 

□ Gå på Salaby og lytt til tekstene om Jakob: Jakobs stige, Jakobs bryllup og Jakob vender 
tilbake. Hva tror du det første Esau og Jakob sa til hverandre da de møttes igjen etter så 
mange år.  

 

MUSIKK        Mål: Jeg har komponert min egen melodi med bruk av digitale hjelpemidler. 

□ Gå på Song Maker og lag deg egne melodier eller prøv å lag en melodi du kan. 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker 

□ Syng Rasmus på loffen. 

FYSISK AKTIVITET/SOSIAL KOMPETANSE 

Bingoskjema ligger i posen som henger i garderoben, håper at du gjør mest mulig av dette til 
etter påske. KRYSS UT!!! 

 

Andre gode nettsider: lesemeisteren.no, brettboka.no, lesekloden.no, nysgjerrigper.no 

Noen av disse sidene trenger feidepålogging. 

Ta kontakt - både elever/foreldre dersom det er noe dere lurer på: 91536072 - ring eller send sms.  


