
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål. 
Matematikk:  
 
Tema: Pluss og minus med tallene opp til 20. 
 
Begrep: enere, tiere, telle opp og telle ned. 
 
Til hver leksedag skal du trene på Mattematchen 
sine sider i 20 minutter. 
Jeg har sendt dere nytt brukernavn og passord på 
chatten i Teams. 
 
Innlogging til Mattematchen gjøres på denne 
nettsida: 
https://www.10monkeys.com/no/ 
 
 
Læringsmål:  
Jeg kan regne med pluss og minus med tallene opp 
til 20. 
 
 

Norsk:   
 
Tema: Vi leser små fagtekster og svarer på spørsmål. 
Oppgaver å gjøre: Gå inn på salaby.no. Her er adressen til sida du 
skal jobbe på: 
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/les-og-forsta/niva-2 
 
Til hver leksedag i uka skal du lese en fagtekst her og svare på 
spørsmål på din Ipad. 
 
Mandag: Dinosaurer 
Tirsdag: Bærekraft 
Torsdag: Været 
 
Digital oppgave på Kidspiration: Lag et tankekart for hver tekst du 
leser. Bruk bilder og ord. Skriv tittelen på fagteksten i bobla i 
midten. 
 
Læringsmål: 
 
Jeg kan lese en fagtekst og lake tankekart utfra teksten. 

Uteskole/Naturfag/Samfunnsfag: 
 
Tema: Dinosaurer 
Vi jobber videre med Trias-perioden. 
 
Læringsmål: 
 
 
 
 
 

Samfunnsfag: 
Tema: Dinosaurer 
 
 Læringsmål: Se Uteskole/naturfag/samfunnsfag. 

Engelsk: 
Tema: I kasserommet 
 
Læringsmål: Jeg kan fortelle om ting i klasserommet 
 

Krle: 
Tema:  Å være høflige. 
 
Læringsmål: Å utrykke tanker om respekt for 
andre mennesker. Snakke sammen om hva 
det vil si å være høflig. 

 

https://www.10monkeys.com/no/


 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk   Norsk  Norsk Naturfag 

2 Norsk Norsk FRI Norsk Samfunnsfag 

3 Matematikk Matematikk  Matematikk Engelsk 

4 Matematikk Matematikk  UTESKOLE 3 timer 
 
Husk vann og en sportsbar 

Engelsk 

5 K og H Utegym  Musikk 

6 K og H  Krle 

      

 Beskjeder til foreldre: 
*Takk for et flott foreldremøte og hyggelige tilbakemeldinger på årets skolestart.  
*Alle elever har nå fått lesekort på Bokbussen. Alle kortene oppbevares på skolen. Jeg sender dere elevenes lånenummer i chat på Teams. Via 
selvbetjening på nett kan du søke i samlingen til Fylkesbiblioteket og bestille materiale som tas med så snart det er ledig. Gå inn på denne 
nettadressen: https://www.tfb.no/cgi-bin/m2-bokbuss 
*I neste uke, uke 39, er det skoleonsdag. Det er skoleonsdag i alle uker som går opp i tregangen: 39-42-45-48-51 
*Vil gjerne skryte litt ekstra av 2.klassingene. De utfører enhver oppgave med konsentrasjon, ro og selvstendighet, selv om de innimellom må ha 
noe hjelp. På uteskole har de vært gruppeledere for hver sine grupper på to uteskoler nå. Dette er fin trening på samarbeid og løse oppgave 
sammen i gruppe. 2.klassingene mestrer denne oppgaven meget godt. Det er veldig fint å se at de tar slikt ansvar både for seg selv, de andre og 
oppgaven de skal løse. De får også litt veiledning fra oss lærere innimellom, men dette er kun små justeringer. Godt jobba av 2.klassingene!!   
 
*Husk at alle elever må vaske hender før de drar hjemmefra, og når de kommer hjem igjen etter endt skoledag! 
*Høstferie er i uke 41. 
*Skoleårets første planleggingsdag er 23.november. 
* Ta kontakt med kontaktlærer Camilla om det er noe du lurer på. Enten på mobil: 47701806 eller e-post: camilla.yttereng@hitra.kommune.no 

 

https://www.tfb.no/cgi-bin/m2-bokbuss

