
      

Mandag 30.mars Tirsdag 31.mars Onsdag 1.april Torsdag 2.april Fredag 3.april 
MORGENSAMLING 

Hør på episode 1 av Salabys 

påskekrim 
https://skole.salaby.no/paske-i-

salaby1/paskeklassiker-en-slags-

paskekrim/et-mysterium-tar-

form 
Oppdrag: gjør en eller 

flere av arbeidsarkene som 

hører til episode 1 

 

NORSK  

Side 70 i Salto 1B.  

 

MATTE Gjør mattegrublis 

nummer 25 og 16. Gjør 

flere hvis du vil. Tegn 

hvordan du tenker.  

 

FYSISK AKTIVITET 

Gå gjerne en tur ut, eller 

beveg deg inne 

 

NATURFAG 

Den magiske kroppen 

episode 7 – fordøyelsen 

NRK super. 

 

LESESTUND 

MORGENSAMLING 

Hør på episode 2 av 

Salabys påskekrim  

Oppdrag: gjør en eller 

flere av arbeidsarkene 

som hører til episode 2 

 

FYSISK AKTIVITET 

Dans BlimE-dansen fra 

2015. 

https://www.youtube.com

/watch?v=B-smK9aaSHQ 

 

Gjør 1-2 oppgaver på 

påskemoro på Salaby 
https://skole.salaby.no/paske-

i-salaby1 
 

LESESTUND 

Les og bli lest for i 

valgrfri bok, eller i boken 

«etter leggetid» på 

Salaby (påske) 
https://skole.salaby.no/paske-

i-salaby1/1-4-trinn-etter-

leggetid 

 

MORGENSAMLING 

Hør på episode 3 av 

Salabys påskekrim  

Oppdrag: gjør en eller 

flere av arbeidsarkene 

som hører til episode 3 

 

NORSK 

Les og skriv «påskeord»i 

tegne- og skriveboken din, 

se vedlegg 

 

KRLE – Hør på historien 

om hvorfor vi feirer 

påske.  
https://skole.salaby.no/paske-

i-salaby1/kristen-paske/laer-

om-kristen-pasketradisjon 
Husker du navnet på noen 

av dagene i påsken og 

hvorfor tror du de har 

fått de rare navnene? 

 

FYSISK AKTIVITET 

Gå gjerne en lengre tur 

ut, eller beveg deg inne. 

 

 

MORGENSAMLING 

Hør på episode 4 av 

Salabys påskekrim  

Oppdrag: gjør en eller 

flere av arbeidsarkene 

som hører til episode 4 

 

MUSIKK 

Hør på og syng om 

kyllingen av A. Prøysen 
https://tv.nrk.no/serie/alf-

proeysens-

barnesanger/sesong/2/episode

/1 
 

MATTE Gjør mattegrublis 

nummer 4 og 7. Gjør flere 

hvis du vil. Tegn hvordan 

du tenker.  

 

FYSISK AKTIVITET 

Gjør 50 av de 100 spreke 

øvelsene  

 

ENGELSK - EASTER 

Syng og dans! Hvilke ord 

kjenner du igjen? 

https://www.youtube.com

/watch?v=WeT4oJvxq_E 

MORGENSAMLING 

Hør på episode 5 av 

Salabys påskekrim  

Oppdrag: gjør en eller 

flere av arbeidsarkene 

som hører til episode 5 

  

Gjør 1-2 oppgaver på 

påskemoro på Salaby 
https://skole.salaby.no/paske

-i-salaby1 
 

MATTE – bygg et 

påskeegg i lego eller tegn 

klosser(se vedlegg) 

 

FYSISK AKTIVITET 

Gå gjerne en tur ut, eller 

beveg deg inne 

 

KUNST OG HÅNDVERK 

Øisteins blyant,- P for 

Påskehare 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=mar2my2bais 
 

LESESTUND  Les og bli 

lest for i valgrfri bok, 

eller i boken «etter 

UKEPLAN 1.trinn 

UKE 14 - PÅSKEUKE 
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Les og bli lest for i valgrfri 

bok, eller i boken «etter 

leggetid» på Salaby (påske) 
https://skole.salaby.no/paske-i-

salaby1/1-4-trinn-etter-leggetid 
 

LESESTUND 

Les og bli lest for i 

valgrfri bok, eller i boken 

«etter leggetid» på 

Salaby (påske) 
https://skole.salaby.no/paske-

i-salaby1/1-4-trinn-etter-

leggetid 

 

LESESTUND  Les og bli 

lest for i valgrfri bok, 

eller i boken «etter 

leggetid» på Salaby 

(påske) 
https://skole.salaby.no/paske-

i-salaby1/1-4-trinn-etter-

leggetid 

leggetid» på Salaby 

(påske) 
https://skole.salaby.no/paske

-i-salaby1/1-4-trinn-etter-

leggetid 

BESKJEDER:  

- Mye fin info og mange tips på skolens nettside. Logg deg inn på «portalen» på Rustad skole.no. Ukeplanen ligger alltid ute 

“åpent” på nettsiden. På skolens og klassens fb-side finner du også mange tips. 

- Flotte oppgaver på Salaby og Radius: Logg inn som Gyldendalbruker: Brukernavn: rus1568   passord: mus  NB! Her er det 

bra spill, lesing og mange lydbøker. Bli kjent med Salaby sammen med barnet ditt.  

- Pernille: pernih2001@osloskolen.no  

- Ernst Martin: ernst0112@osloskolen.no  

- Jeanette: jefra006@osloskolen.no 

- Julie: jujea005@osloskolen.no  

- Therese: thwia010@osloskolen.no  

- Ingrid: ingrid0109@osloskolen.no 

UKAS BOKSTAV 

Pp 

Kjenne bokstavens 

navn, lyd og hvordan 

den skrives 

 

MATTE 

Tell opp og ned til 

20, kjenne igjen 

tallene og vite 

hvordan de skrive 

skrives 
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