
Hjemmeskole 

              Ø 11 år!!! Onsdag 16.juni 

Fast oppmøte i teams 8.30 og 12.00 hver dag, arbeid med arbeidsplan etter eget tempo imellom disse 

to tidene. 

Gry: 99 38 55 95 

Helene: 90 76 76 71 

Fast timeplan uke 24 (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag). Eget opplegg fredag  

08.30 Oppmøte i teams – vi ringer dere opp! 

Gratulerer med dagen Ø! 

 

08.50-

11.50 

Arbeidsplan – dere jobber med arbeidsplanen som ligger under her, i eget tempo. Husk 

pauser og spis godt med mat!  

  

  

12.00 Oppmøte i teams – vi ringer dere opp! 

12.00-

13.00 

Sommerles 

  

ARBEIDSPLAN – dere jobber i eget tempo med oppgavene. 

Matte / 

Problem-

løsning 

  
 

 



Sommerboka  1) Jobb på side 20-21 – lag en spå! 

2) Jobb på side 24-25 – Intervju og skriving. Les også teksten på side 24. For å 

få svar på spørsmålene – spør mamma / pappa og besteforeldre.  

 

  
  

Norsk 1) Aktivitetsbingo 

2) Velg deg en kjent person du vet om, en person som har gjort noe spesielt, er 

kjent for noe. Eksempler kan for eksempel være; en artist, en tik-tok stjerne, 

en berømt kokk, en skuespiller etc… Google denne personen du velger og 

skriv minst 10 faktasetninger om personen. Skriv i word eller på papir, og 

send til oss. 

Fysisk aktivitet  Gjennomfør aktivitetsbingo – se “bilde” under arbeidsplanen. 

En god gjerning Vær kreativ, bak noe godt med det du finner i skapet! Hva kan du lage med for 

eksempel: smør, egg, melk, mel, kardemomme, bakepulver, gjær, salt osv..? 

Kanskje dere klarer å lage muffins? Pannekakerøre? Boller?       Ta bilde og send 

til oss. Overrask de hjemme med et deilig dessertmåltid.  

 

Aktivitetsbingo 
 Hvis du har en 

trapp, gå opp 
og ned trappen 
10 ganger. 

Hopp ti 
froskehopp 

 

 

 
 

 

Ta 10 
armhevinger 

Gå ut i hagen og 
se etter 
sommertegn. 

Rydd rommet ditt 
 

 

Ring en du 
kjenner og 
fortell en vits 

 
 

Stå i 90 grader i 
60 sekunder 


