
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål. 
Matematikk:  
 
Tema: Pluss og minus med tallene opp til 100. 
 
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 sette inn tall som mangler i et hundrekart. 
 
 

Norsk:   
 
Tema: Eventyr 
 
Oppgaver å gjøre: Gå inn på salaby.no. Her er adressen til sida du 
skal lese på til hver leksedag denne uka: 
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/eventyr 
 
Til hver leksedag i uka skal du: 
 
Mandag: Lytt til og les to sider selv, eventyret om Rødhette og 
ulven. 
Tirsdag: Lytt til/les to sider selv, eventyret om Pannekaka. 
Torsdag: Lytt til/les to sider selv, eventyret om Askeladden. 
 
 
Læringsmål: 
Jeg har lært om kjennetegn ved eventyr. 
Jeg kan lage et tankekart utifra det jeg husker fra eventyret jeg 
lyttet til og leste. 

Uteskole/Naturfag/Samfunnsfag: 
 
Tema: Dinosaurer 
 
 
Læringsmål:  
 
Jeg vet hva en planteeter og en kjøtteter er. 
 
 
 

Samfunnsfag: 
Tema: Dinosaurer 
 
 Læringsmål:  Jeg kan navnet på 3 dinosaurer og 2 
kjennetegn ved de. 

Engelsk: 
Tema:  
 
Læringsmål:  
Jeg kan disse ordene: in-inni, on- på , under – under. Vi begynner 

også på ukedagene.  

 

Krle: 
Tema: Følelser 
 
Læringsmål: Jeg kan uttrykke tanker og 
følelser 
Jeg kan snakke om hvilke følelser en kan ha. 

 

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


 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk   Norsk  
FRI 

 

Norsk Naturfag 

2 Norsk       Norsk              Norsk Samfunnsfag 

3 Matematikk Matematikk Engelsk 

4 Matematikk Matematikk  UTESKOLE 
Ta med ei vannflaske og 
en sportsbar eller ei halv 
brødskive. 

Engelsk 

5 K og H Utegym  Musikk 

6 K og H  Krle 

      

 Beskjeder til foreldre: 
*I uke 42, første tirsdag etter høstferien er det fotografering for 1.trinn kl.10.00. Det blir mest sannsynlig fotografering ute, men det 
kan like gjerne bli inne om det er dårlig vær. 
*Alle elever har nå fått lånekort på Bokbussen. Alle kortene oppbevares på skolen. Jeg har sendt 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 
*Hitra bibliotek har kommet med et nytt tilbud. Dette er Filmoteket. Se Facebooklink på Knarrlagsund Oppvekstsenter. 
*Det er skoleonsdag i uke 42, første uka etter høstferien. Det er skoleonsdag i alle uker som går opp i tregangen: 42-45-48-51. 
*På torsdag er det uteskole i de tre siste timene. Husk å ta med klær etter vær. Ser at noen av elevene har fått mageveske til å ha 
drikkeflaske og ei halv brødskive eller en liten mellombar i. Det anbefales at elevene har en slik mageveske, da det er greit å ha 
mindre å bære på. 
*Elevene er flinke til å ta vare på sine Ipader. Vi øver oss på å slå av Ipaden helt etter at den er brukt. I tillegg øver vi oss på å skrive 
inn Brukernavn og passord. I denne uka vil jeg at dere trener hjemme på det også.  
*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.  HA EN FIN HØSTFERIE!!    
*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
mailto:camilla.yttereng@hitra.kommune.no



