
 

 

Mandag 30.mars Tirsdag 31.mars Onsdag 1.april Torsdag 2.april Fredag 3.april 
Logg deg inn på teams.  

 
NORSK  

Les s. 58-59 i Salto lesebok. 

Snakk sammen om 

spørsmålene på s. 59. 

Skriveboken: Skriv minst 3 

setninger om hva du liker å 

leke ute.   

 
Salaby: Se episode 1 av 

Påskeklassiker: «En slags 

påskekrim». 

 
MATTE  

1. Gjør en påskegrublis (eget 

dokument i teams). 

2. Jobb i 20 minutter på 

multismartøving.no  

 
FYSISK AKTIVITET 

Gå en tur ute.  

 

NATURFAG: Gjør oppgaver 

i 15 minutter på mylder. 

https://mylder2.cappelendamm.

no/seksjon.html?tid=1381963 

 

LESESTUND 

Les 20 minutter i valgfri 

bok. Husk å fylle inn på Norli 

lesekonkurranse. 

Logg deg inn på teams.  

LESESTUND 

Les 20 minutter i valgfri 

bok. Husk å fylle inn Norli 

lesekonkurranse. 

 

Felles undervisning kl. 

10.00 i klasserommet på 

teams,  

Påskeskrim fra 

matemagisk.  

 

Salaby: Se episode 2 av 

Påskeklassiker: «En slags 

påskekrim». 

 

FYSISK AKTIVITET 

Skru på musikk å dans 

hjemme! Tips: just dance. 

 

ENGELSK: My easter egg 

https://www.youtube.com/w

atch?v=P09FiCLhd1Q    

Se filmen og tegn ditt eget 

påskeegg. Skriv på engelsk 

hvilke farger og hvilket 

mønster du har brukt.  

 

MATTE 

Gjør en påskegrublis. 

Logg deg inn på teams.  

NORSK 
1. Sammensatte ord - 

skrivoppgave (se egen video).  

2. Gjør oppgavene på 

saltoøverom 2. Velg 

språkoppgaver – B-BOK -  

kapittel 5 sammensatte ord.  

 
Salaby: Se episode 3 av «En 

slags påskekrim». 

 

FYSISK AKTIVITET 

Øvelser fra «100 øvelser» 

 

KRLE  
Les tekst om jødisk 

påsketradisjon på Salaby. 

Gjør oppgaver i teams.                                                                                         
https://skole.salaby.no/paske-

i-salaby1/jodisk-pesach/laer-

om-jodisk-pasketradisjon  

 

LESESTUND 
Les 20 minutter i valgfri 

bok. Husk å fylle inn på 

Norli lesekonkurranse.   

 

MATTE 

Gjør en påskegrublis.  

Logg deg inn på teams.  

 

NORSK 
Salto arbeidsbok  

2B s. 46-47.  

 
Salaby: Se episode 4 av 

Påskeklassiker: «En slags 

påskekrim».  

 

FYSISK AKTIVITET 
Skru på musikk å dans 

hjemme! Tips: just dance. 

 

MATTE 

1. Velg to oppgaver fra 

salaby påskeside.   

2. Gjør en påskegrublis.  

 

LESESTUND 
Les 20 minutter i valgfri 

bok. Husk å fylle inn på 

Norli lesekonkurranse.  

 

KUNST OG HÅNDVERK 
Øisteins blyant påskekanin:  

https://www.youtube.com/w

atch?v=mar2my2bais  

Logg deg inn på teams.  

MATTE 
1. Velg to oppgaver fra 

salaby påskeside.   

2. Gjør en påskegrublis.  

 
Salaby: Se episode 5 av «En 

slags påskekrim». 

 

KRLE 
Les tekst om kristen 

påsketradisjon på Salaby. 

Gjør oppgaver i teams.                                                                                                                       
https://skole.salaby.no/paske-

i-salaby1/kristen-paske/laer-

om-kristen-pasketradisjon  
 

FYSISK AKTIVITET 

Gå en tur ute.  

 

LESESTUND 
Les 20 minutter i valgfri 

bok. Husk Norli 

lesekonkurranse.  

 

LEKSE 
Send et bilde av en oppgave 

du er ekstra fornøyd med til 

meg på chat i teams.  

Ukeplan 2.trinn uke 14 

 

Husk å sjekke teams hver dag       ELEVENE må være 

tilgjengelige for chat og videochat med oss. 
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BESKJEDER:  

• Ta gjerne bilder av arbeid og aktiviteter elevene gjør.  

• Følg veiledningen til faget du jobber med. Ikke jobb videre i boka, kun sidene som er angitt. Det blir utfordrende for oss å 

følge opp læringen dersom de jobber videre og dette er oppgaver vi skal jobbe med senere. 

• Om du ikke har mer plass på leseslottet ditt, kan du skrive ned hvor mye du har lest på et annet ark, så fyller vi ut leseslott 

når vi er tilbake.   

• Flotte oppgaver på Salaby og Radius: Logg inn som Gyldendalbruker: Brukernavn: rus1568   passord: mus  
• Mail: Vi vil være tilgjengelig for elever og foresatte som normalt. Ta kontakt hvis dere lurer på noe eller ønsker å fortelle 

noe.  

Caroline: caroline.bugge@osloskolen.no         Elena: elgra008@osloskolen.no             Ila: ilama004@osloskolen.no  

Ida: idak2205@osloskolen.no         Therese: thwia0101@osloskolen.no            Ragnhild:  ragnhi1511@osloskolen.no  
 

Er du tidlig ferdig SKAL du jobbe på disse sidene:  
APPER/nettsteder som er aktuelle: Mange sider har feide-innlogging (elevene kan sitt eget brukernavn og passord).  

• Fysisk aktivitet: www.aktivogglad.no (Brukernavn: aktiv   passord: aktiv) 

• Musikk: Korarti.no (Brukernavn: demo    Passord: vinter) 

• Scratch JR   -   https://www.scratchjr.org/ 

• Enki – (enkifag) 

• Kikora 

• Matemagisk (apper)  

• Skriv og lær (app) 

• Mylder, salto og radius øverom, multi nettoppgaver 

• Cappelens ABC - norsk for 1-2.trinn 
• Multi smartøving -  multi.smartoving.no  

Her er sider der du kan lese bøker:  

• Salaby  
• Aftenposten jr: https://www.magasinpluss.no/all#aftenposten-junior 
• Lesekroken.no  
• Billedbokhylla.no  
• https://www.norlijunior.no/?artikkel=6077-last-ned-gratis-e-boker  

Norli lesekonkurranse: 

www.norlijunior.no  

Klassekoden 2A: DXTN  

Klassekode 2B: HPVC  

Klassekode 2C: WR8U 
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