hei på deg!
praktisk norsk
for alle

2

Kursmateriellet er utviklet i samarbeid med Adventistkirken og ADRA Norge.

Velkommen til norskkurs!
Norsk språk er viktig når vi vil finne vår plass i samfunnet her i Norge.
Tanken med dette materiellet er at frivillige i kirker, lokallag eller andre grupper
skal kunne gi et tilbud om nyttig språktrening som passer for en bred målgruppe.
Opplegget er en hjelp for strukturert språktrening.

12 leksjoner
Dette heftet inneholder tolv leksjoner. Vi ser
for oss at vi gjennomfører én eller to leksjoner
i uka. Det er ideelt med en leder og hjelpere
som behersker norsk, for hver femte til
åttende kursdeltaker. Da kan alle deltakerne
delta i en mindre gruppe, og få hjelp av en
norsktalende til å gjennomføre de praktiske
oppgavene.
Tips
Heftet inneholder tips og praktiske ideer
til gjennomføringen. I tillegg til dette heftet,
anbefaler vi at instruktøren anskaffer en myk
ball og noen spill. Eksempler på spill kan være
bokstavmemory, bokstavkort og en forenklet
variant av spillet Alias. Bokhandleren har også
små bokser med samtalekort, som kan være
fine å benytte etter en stund. En ball kan være
et fint kommunikasjonsverktøy på flere måter.
Her er et eksempel:
Den som holder ballen sier: «Jeg heter Gry.
Hva heter du?» Så kaster hun ballen videre til
Nina. Da blir det Ninas tur til å si det samme.
Slik kastes ballen rundt til alle har sagt hva de
heter. Ballen kan også brukes når en øver på å
telle. Ballen kastes rundt til deltagerne, og den
som får ballen må si neste tall i rekka. Får du
ikke tak i en ball, kan du lage en av gamle sokker
eller et papirark som krølles sammen.
Grammatikk
Legg gjerne til noen grammatikkøvelser til
hver leksjon. For eksempel kan glosene (ord å
øve på), kategoriseres etter kjønn, og bøyes i
entall og flertall, verb kan bøyes, og pronomen
deles i kategorier.

Ideer
Søk etter samtaleideer på nettet, for eksempel
sider som viser til «Icebreaker ideas» eller teambuilding-aktiviteter. En idè kan for eksempel
være «fleip eller fakta», at man sier tre ting om
seg selv, hvorav én ting er fleip. Da får alle sagt
litt om seg selv i en trygg atmosfære.
Ta med småting hjemmefra
Det er også en fordel om instruktøren har
mulighet til å ta med seg forskjellige gjenstander
til noen av samlingene, slik som førstehjelpsutstyr når man skal lære om førstehjelp, eller
kjøkkenutstyr når man skal lære om mat.
Faste uttrykk
På nettet finner du mange gode tips til praktisk
språkopplæring. Bruk nettet til å finne lister
med faste uttrykk og fraser. Lær gjerne betydningen av 2 eller 3 i hver leksjon.
Ord å øve på
Til hver leksjon er det ord å øve på til neste
gang. Det kan være en idé å gjennomføre et
orddiktat eller en slags gloseprøve. En gloseprøve når man ikke kjenner deltagernes språk,
kan gjennomføres på denne måten:

epple

eple

aple

eplo

gulrot

gullrot

gullerot

gyllrot
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LEKSJON 1

MÅL:

Alfabetet

- Kunne de norske alfabetlydene
- Kunne stave navnet sitt
- Kunne hilse og presentere seg

Se ekstra ressurs bakerst i heftet: Alfabetet, side 62.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 1
Presenter deg selv.
God dag!

Jeg heter Nina.

Hei!

Jeg kommer fra Norge.

Hallo!

Jeg snakker norsk, engelsk og litt tysk.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 2
Presenter deg selv og spør hva de andre heter og hvor de kommer fra.
A:

B:

Jeg heter Nina og kommer fra Norge.

Jeg heter Olga.

Hva heter du?
A:

B:

Hvor er du fra?

Jeg er fra Tyskland.

Hvor kommer du fra?

Jeg er fra Bergen.

CIRCLE-STAR ORD Å ØVE PÅ FØR LEKSJON 2
0 Null

4 Fire

8

Åtte

1 000

Tusen

1 En

5 Fem

9

Ni

10 000

Ti tusen

2 To

6 Seks

10

Ti

100 000

Hundre tusen

3 Tre

7 Sju

100 Hundre

1 000 000

En million
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LEKSJON 2

MÅL:

Tall og mål

- Kunne telle til hundre
- Vite hva ordenstall er
- Kunne si årstall
- Kunne måle i centimeter og meter

Se ekstra ressurs bakerst i heftet: Grunntall, ordenstall,
årstall, side 63.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 1

Hvor mange
epler?

Hvor mange
hus?

Hvor mange
bananer?

Hvor mange
blyanter?

Hvor mange
katter?

Hvor mange
sko?

Hvor mange
biler?

Hvor mange
brød?

Hvor mange
barn?

Hvor mange
sauer?
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 2
Snakk sammen.
A: Jeg er født i 1974. I hvilket år er du født?
B: Jeg er født i 1988.
A: Jeg har bodd i ett land. Det er Norge. Hvor mange land har du bodd i?
B: Jeg har bodd i tre land. Norge, England og Pakistan.
A: Jeg har to søsken. Hvor mange søsken har du?
B: Jeg har to søsken og to barn. Hvor mange barn har du?
A: Jeg har ingen barn.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 3

Jeg måler 1 meter og
72 centimeter.

Jeg måler 1 meter og
83 centimeter.

Hvor høy er du?
Bruk linjal eller målebånd. Mål disse gjenstandene og skriv hvor lange de er:
→ En penn
→ Norskheftet
→ Bordet du sitter ved
→ Døra inn til rommet der du er
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CIRCLE-STAR ORD Å ØVE PÅ FØR LEKSJON 3
Sett strek mellom riktig ord og bilde.

Butikk

Penger

Handlevogner

Betalingskort

Åpent

Stengt

Pose

Mobiltelefon
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LEKSJON 3

MÅL:

I butikken

- Kunne spørre om hva noe koster
- Kunne spørre om hjelp for å finne en vare
- Forstå norsk valuta
- Vite hvordan man bruker betalingskort eller Vipps

26,90
pr. kg

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 1
Snakk sammen.

5,40

pr. stk.

34,70

38,60

CIRCLE-DASHED

Hva ser du på bildene?

CIRCLE-DASHED

Hvor mye koster et eple?

CIRCLE-DASHED

Hvor mye koster et kilo epler?

CIRCLE-DASHED

Hvor mye koster poter?

CIRCLE-DASHED

Hvor mye koster vann?

CIRCLE-DASHED

Hvor mye koster kaffe?

CIRCLE-DASHED

Hvor mye koster en tørkerull?

pr. stk.

pr. kg

12,90
pr. stk.

4 for 79,-

9,60
pr. l

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 2
Hva sier du?

Jeg bare kikker.

Kort.

Kontant.

Kan jeg hjelpe deg med noe?
Vil du ha en pose?
Skal du betale med kort eller kontant?
Ha det bra!

Ja, takk.

Nei, takk.
Ha det bra.
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 3
Hva sier du?

Unnskyld, hvor er potetene?

Hva koster dette brødet?

Kan jeg betale kontant?

Kan jeg få en pose?

Når du ikke finner potetene?
Når du lurer på hva brødet koster?
Når du lurer på om du kan betale kontant:
Når du trenger en bærepose:

CIRCLE-STAR ORD Å ØVE PÅ FØR LEKSJON 4
Sett strek mellom riktig ord og bilde.
Syk
Frisk
Lege
Sykepleier
Apotek
Arm
Bein
Hode
Mage
Rygg
Nakke
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LEKSJON 4

MÅL:

Kropp og helse

-

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 1
Skriv navn på kroppsdeler.

Vite hva forskjellige kroppsdeler heter
Kunne fortelle at man er syk eller har det vondt
Vite hva de selger på et apotek
Vite om oppgavene til fastleger, legevakt
og sykehus
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 2
Skriv navn på ansiktssdeler.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 3
Hva slags produkter og tjenester ser du på bildene?
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 4
Hva / hvem er dette?
Hvis du er veldig syk, kommer denne bilen og kjører deg til sykehuset:

Dette er en person som hjelper og pleier syke på sykehuset:

Dette er en person som undersøker syke og stiller diagnoser:

I denne butikken kan du kjøpe medisiner og det du trenger når du er syk:

Dette trenger du på apoteket for å kjøpe spesielle medisiner som legen har bestemt:

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 5

113, hva kan jeg hjelpe deg med?

Les dialogen.

110 BRANN

Mannen min har falt på isen
og klarer ikke å reise seg opp.

112 POLITI
113 AMBULANSE

Vi sender en sykebil. Vær sammen
med mannen din til vil kommer.

Hvor er dere?

Vi er utenfor Storgata 3.
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 6
Forklar hva du ser på bildene.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 7
Lag minst ti setninger. Velg ord fra hver boks.

Jeg

har vondt

i magen

Gutten min

har falt og blør

i hodet

Jenta mi

har smerter

puste

Moren min

har falt

og blør

Mannen min

får ikke

og klarer ikke
å reise seg

Kona mi

trenger

Faren min

er

et plaster
smertestillende
allergisk
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 8
Fastlegen.
Alle personer i Norge skal ha en lege som de går til fast. Denne legen skal man kontakte
hvis man er syk og trenger hjelp. Hvis du blir akutt syk når det er stengt hos fastlegen,
tar du kontakt med legevakten. Hvis det er akutt fare for liv og helse: Ring 113.
Svar på spørsmålene.
CIRCLE-DASHED
CIRCLE-DASHED

CIRCLE-DASHED

Hvem skal kontaktes når du er syk og trenger hjelp?
Hvem skal du kontakte når det er stengt hos fastlegen og du trenger
hjelp samme kveld eller natt?
Hvilket telefonnummer skal du ringe når det er fare for liv og helse?

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 9
Syng denne sangen:
Hode skulder, kne og tå, kne og tå.
Hode skulder, kne og tå, kne og tå.
Øyne, øre, kinn og klappe på.
Hode, skulder, kne og tå, kne og tå.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 10
Snakk sammen:
Når man er syk, får man gjerne spørsmålet:
«Hvor sterke smerter har du på en skala fra 0–10?»
Hva vil helsepersonell finne ut når de stiller
dette spørsmålet? Hva er en skala?
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CIRCLE-STAR ORD Å ØVE PÅ FØR LEKSJON 5

Januar

Vår

Februar

Sommer

Mandag

Mars

Høst

Tirsdag

April

Vinter

Onsdag

Mai

Torsdag

Juni

Fredag

Juli

Lørdag

August

Søndag

September

Klokke

Oktober
November
Desember
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LEKSJON 5

MÅL:

Tid

-

Kunne si hva klokka er på norsk
Kunne ukedager og måneder
Vite hvordan man skriver datoer på norsk
Vite hva de fire årstidene er

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 1

Vår

Sommer

Høst

Vinter

Lag minst seks setninger.
Det er

vår i

juni til august

Det

sommer i

De fleste

høst i

september til
november

vinter i
snør
regner mye
vokser blader
på trærne
har ferie

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 2
Skriv ukedagene i riktig rekkefølge:
lørdag, onsdag, tirsdag, torsdag, mandag, søndag, fredag

om vinteren
om høsten
om våren
desember til januar
om sommeren
mars til mai
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 3
Skriv eller si månedene i riktig rekkefølge:
februar, desember, juni, juli, januar, mars, november, mai, oktober, april,
desember, august
Tips: Deltagerne kan få hver sin måned på et ark,
og stille seg i riktig rekkefølge.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 4
Hvor mye er klokka? Tegn og skriv!

Seks

Halv åtte

Kvart på fire

Sju

Halv ti

Kvart på to

Ni

Halv seks

Kvart på tolv

18

Kvart over tre

Fem på halv åtte

Ti over halv fire

Kvart over fem

Ti på halv elleve

Fem over to

Kvart over ni

Ti på elleve

Fem på to

Fem på åtte

Ti over ett

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 5
Trekk linjer.
08.00			

kvart over ni

09.15			

åtte

10.45			

ti på halv sju

24.00			

midnatt (tolv)

06.20			

kvart på elleve

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 6
Hvor mye er klokka?
10.55
08.45
07.02
09.56
16.45
18.00
24.00

Klokka er fem på elleve
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 7
Dette er timeplanen til 4. klasse:
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

08.30-09.15

Norsk

Engelsk

KRLE

Matematikk

Engelsk

09.15-10.00

Norsk

Engelsk

Norsk

Matematikk

Naturfag

10.00-10.15
10.15-11.00

FRIMINUTT
Matematikk

Matematikk

11.00-11.45
11.45-12.30

Norsk
LUNSJ (SPISEFRI)

Kroppsøving

Norsk

12.30-12.45

Samfunnsfag

Norsk

FRIMINUTT

13.15-13.30

Samfunnsfag

13.30-15.15

Samfunnsfag

KRLE

Kunst
og håndverk

Kroppsøving

Kunst
og håndverk

Kroppsøving

Musikk

Svar på spørsmålene.
CIRCLE-DASHED

Når begynner skolen hver dag?

CIRCLE-DASHED

Når slutter skolen på mandag?

CIRCLE-DASHED

Når slutter skolen på fredag?

CIRCLE-DASHED

Når på mandag har klassen matematikk?

CIRCLE-DASHED

Når er det spisefri / lunsj hver dag?

CIRCLE-DASHED

Når har klassen musikk?

CIRCLE-DASHED

Når har klassen matematikk?

CIRCLE-DASHED

Hvor lange er friminuttene?

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 8
Tanya er født den 15. januar 1974.
Fødselsdatoen hennes kan skrives slik: 15.01.1974, eller slik: 15.01.74
Ola er født den 16. mai i 1974. Skriv fødselsdatoen hans:
Rebekka er født den 14. oktober i 1953. Skriv fødselsdatoen hennes:
Ahmed er født den 6. januar 2007. Skriv fødselsdatoen hans:
Katarina er født den 8. april i 2003. Skriv fødselsdatoen hennes:
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 9
Snakk sammen.
Jeg er født om våren/vinteren/sommeren/høsten i

(navn på måneden).

Den årstiden jeg liker best er våren/vinteren/sommeren/høsten.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 10
Fortell om en vanlig dag for deg.
Når du står opp om morgenen.

Når du kommer hjem.

Når du spiser frokost.

Når du spiser middag.

Når du er på jobb eller skole.

Hva du pleier å gjøre om kvelden.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 11
Adjektiv er ord som beskriver noe eller noen.
Eksempler på adjektiv er rød, grønn, stor, liten, fin, stygg, kald og varm.
Finn minst fire adjektiv som passer til hver årstid:
Vår
Sommer
Høst
Vinter

CIRCLE-STAR ORD Å ØVE PÅ FØR LEKSJON 6
Mor

Søster

Tante

Familie

Far

Bror

Onkel

Kjernefamilie

Sønn

Bestemor

Fetter

Storfamilie

Datter

Bestefar

Kusine
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LEKSJON 6

MÅL:

Familie

- Vite hva man kaller de forskjellige
rollene i en familie
- Kunne fortelle om egen familie

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 1

Storfamilie

Kjernefamilie

Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Hvem er mor i familien?

CIRCLE-DASHED

Er det barnebarn i familien?

CIRCLE-DASHED

Hvem er far i familien?

CIRCLE-DASHED

Finn noen på bildet som du tror er besteforeldre

CIRCLE-DASHED

Pek på barna i familien.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 2
Dette er et ektepar. På dette bildet
gifter de seg. De er mann og kone.
Par som bor sammen, men som ikke
er gift, kalles samboere.
Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Hva betyr det å være gift?

CIRCLE-DASHED

Hva betyr det at noen er samboere?
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4

1

3

2
5

1. Kronprins Håkon, far / pappa til Ingrid Alexandra og Sverre Magnus,
bonuspappa til Marius. Ektefellen / mannen til Mette Marit.
2. Kronprinsesse Mette-Marit, mor / mamma til Marius, Ingrid Alexandra og
Sverre Magnus. Ektefellen / kona til Håkon.
3. Marius, sønn til Mette-Marit, bonussønn til Håkon. Bror til Ingrid Alexandra
og Sverre Magnus.
4. Prinsesse Ingrid Alexandra, datter til Mette-Marit og Håkon, søster til
Marius og Sverre Magnus
5. Prins Sverre Magnus, sønn til Mette-Marit og Håkon, bror til Marius
og Ingrid Alexandra

Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Hva heter moren i denne familien?

CIRCLE-DASHED

Hva heter faren i denne familien?

CIRCLE-DASHED

Hva heter barna i denne familien?

CIRCLE-DASHED

Hva heter datteren i denne familien?

CIRCLE-DASHED

Hva heter sønnene i denne familien?

CIRCLE-DASHED

Hva er en bonussønn og en bonuspappa?

Foto: Sølve Sundsbø, Det kongelige hoff.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 3
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 4
Hus

Høyblokk

Leilighet

Rekkehus

Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Jeg bor i en leilighet i en blokk.

CIRCLE-DASHED

Jeg bor i et hus.

CIRCLE-DASHED

Jeg bor i et rekkehus.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 5
Skriv noen setninger om deg selv og hvordan du bor. Se på eksemplene under.
– Jeg er enslig og bor alene. Jeg bor i et hus.
– Jeg er mor og bor sammen med barna mine, en gutt og ei jente. Vi bor i et rekkehus.
– Jeg er far og bor sammen med barna mine, to gutter. Vi bor i en leilighet.
– Jeg og mannen min bor sammen med barna våre, to jenter. Vi bor i et hus.
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 6
Skriv minst seks setninger om deg selv.
Jeg

bor

i et hus

er

i en blokk

har

i et rekkehus
mor til et barn
mor til to barn
mor til tre barn
mor til fire barn
far til et barn
far til to barn
far til tre barn
en søster
en bror
tante
onkel
gift
samboer
bestemor
bestefar
i en by
på landet
singel

CIRCLE-STAR ORD Å ØVE PÅ FØR LEKSJON 7
Buss

T-bane

Bil

Ferge

Tog

Båt

Trikk

Billett

Sykkel
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LEKSJON 7

MÅL:

Trafikk
og transport

- Vite noe om offentlig transport
på stedet der man bor
- Kunne noen norske trafikkskilt
- Kunne kjøpe en billett
- Kunne måle i kilometer og mil

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 1
Trekk strek mellom riktig ord og bilde.

Bil

Båt

Fly

Helikopter

Ferge

Sykkel

Tog

Trikk

Lastebil

Buss
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 2
Skriv eller si minst seks setninger om deg selv.
Jeg

kjører bil

til jobben

Det er

tar bussen

til skolen

tar toget

til kirka

flyr
kjører bil og tar ferga

til butikken
på trening

går

når jeg skal levere
barna på trening

sykler

når jeg skal på ferie

mindre enn 5 km
fra huset mitt og til

når jeg leverer
barna i barnehagen

mer enn 5 km
fra huset mitt og til

når jeg skal besøke
vennene mine

liker å sykle

byen

liker å gå
liker å fly
har

jobben
vært i et helikopter
aldri vært i et
helikopter
aldri tatt en ferge
seilt med båt
kjørt i sykebil
aldri kjørt i sykebil
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 3
Les eksemplet under. Snakk sammen om lokale priser på
offentlig transport, og hvordan man bruker de lokale
appene for transporttjenester.
Inna: Hva koster en bussbillett fra Hønefoss til Oslo?
Per: Jeg tror det koster 180 kroner, men du må sjekke appen.
Inna: Hva heter appen?

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 4
Snakk sammen. Hva betyr disse trafikkskiltene?

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 5

10 km = 1 mil

Hvor mange km?
15 mil

2 mil

20 mil

66 mil
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 6
CIRCLE-DASHED

Hvor mange kilometer er det fra der du bor til Oslo?

CIRCLE-DASHED

Hvor lang tid tar det å reise dit med bil, tog eller fly?

CIRCLE-DASHED

Hvor mange kilometer er det fra der du bor til Bergen?

CIRCLE-DASHED

Hvor lang tid tar det å reise dit med bil, tog eller fly?

CIRCLE-DASHED

Hvor mange kilometer er det fra der du bor og til jobben eller skolen?

CIRCLE-DASHED

Hvor langt er det fra der du bor til butikken?

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 7
Hva er det motsatte?
CIRCLE-DASHED

Nord

CIRCLE-DASHED

Øst

CIRCLE-DASHED

Lang

CIRCLE-DASHED

Stor

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 8
CIRCLE-DASHED

Pek på Sør-Norge

CIRCLE-DASHED

Pek på Nord-Norge

CIRCLE-DASHED

Pek på Vestlandet

CIRCLE-DASHED

Pek på Østlandet

CIRCLE-DASHED

Island
Hvilke naboland har

Sverige

Norge i øst og sør?

Finland
Norge
Estland
Danmark

Irland

Latvia
Litauen

Storbritannia

Tyskland
Nederland

Russland

Hviterussland
Polen
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CIRCLE-STAR ORD Å ØVE PÅ FØR LEKSJON 8
Trekk strek mellom riktig ord og bilde.
Potet
Tomat
Agurk
Paprika
Mais
Jordbær
Salat
Gulrot
Appelsin
Melon
Banan
Kjele
Skje
Kniv
Gaffel
Tallerken
Kopp
Skål
Glass
Stekeovn
Kokeplate
Ostehøvel
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LEKSJON 8

MÅL:

Mat og
matlaging

-

Kunne navnet på et utvalg frukt og grønnsaker
Kunne navnet på vanlig kjøkkenutstyr
Kunne lese en enkel oppskrift
Forstå norske mål og vekt (kg, hg, g, l, dl, ss, ts)
Vite navn på ulike måltider
Vite hva en matpakke er

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 1
Jobb sammen i grupper og skriv så mange ord som mulig.
Frukt og bær:

Grønnsaker:
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 2
Hva / hvem skal ut?

1

Eple

2

Appelsin

3

Jordbær

Banan

Gulrot

Blåbær

Salat

Potet

Bringebær

Pære

Brokkoli

Melon

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 3
Skriv minst fem setninger om deg selv.
Jeg

liker

melon

elsker

jordbær

liker ikke

grønnsaker

hater

salat

misliker

bananer
tomater
agurk
mais
brokkoli
epler
appelsiner
frukt
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 4
Sett strek mellom riktig ord og bilde.
Visp
Brødkniv
Fjøl
Kjele
Bakebolle
Kniv
Skje
Gaffel
Stekespade
Sleiv
Stekepanne
Gryte

Svar på spørsmålene:
CIRCLE-DASHED

Hva kan man steke speilegg og pølser i?

CIRCLE-DASHED

Hva kan man koke ris og poteter i?

CIRCLE-DASHED

Hva spiser man suppe med?

CIRCLE-DASHED

Hva skjærer man brødet med?

CIRCLE-DASHED

Hva skjærer man brødet på?
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 5
Bruk tid på å lære noen preposisjoner.
CIRCLE-DASHED

Hva er på bordet?

CIRCLE-DASHED

Hva er under bordet?

CIRCLE-DASHED

Hva er på tallerkenen?

CIRCLE-DASHED

Hva er under tallerkenen?

CIRCLE-DASHED

Hva er i koppen?

CIRCLE-DASHED

Hva er i glasset?

Legg en blyant / penn forskjellige
steder i rommet der dere sitter,
og jobb videre med å lære
følgende: foran, bak, inni,
over, under, på og i.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 6
Sett strek mellom riktig ord og bilde.
Kaffe
Te
Tepose
Kaffemaskin
Tekanne
Termokanne
Vannkoker
Kanner
Tekopp
Kaffekopp
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 5

1 kg = 10 hg = 1 000 g
I l = 10 dl = 100 cl
ss = spiseskje
ts = teskje
l = liter
dl = deciliter
kg = kilogram
g = gram
hg = hektogram

Les oppskriften.
BOLLER
Ingredienser:
1 kg mel
150 g margarin eller smør
4 dl melk
1 dl sukker
50 g gjær
1 ts kardemomme

Fremgangsmåte:
Smuldre gjæren og bland det med sukkeret. Smelt margarin eller smør og ha
oppi melk. Når margarin og melk har kroppstemperatur (37 grader) blandes det
med gjær og sukker. Bland inn mel og kardemomme. La deigen heve i 45 min.
Trill 20 boller og legg dem på en stekeplate. La bollene etterheve i minst 45 minutter
og stek dem midt i ovnen. 220 grader, 10–12 minutter. Avkjøl bollene på rist.
Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Hva betyr kg, g og dl?

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 6
Hvor mange dl?

Hvor mange kg?

1l

500 g

1,5 l

1 500 g

1,75 l

3 000 g

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 7
Frokost (08.00) | Lunsj / formiddagsmat (12.00) | Middag (17.00) | Kvelds (20.00)
Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Når spiser du frokost?

CIRCLE-DASHED

Hva spiser du til lunsj?

CIRCLE-DASHED

Hva spiser du til frokost?

CIRCLE-DASHED

Når spiser du middag?

CIRCLE-DASHED

Når spiser du lunsj?

CIRCLE-DASHED

Hva er favorittmiddagen din?
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 8
I Norge er det vanlig å ha med matpakke på skolen og på jobben. Matpakke er
som oftest brød med pålegg. Det er veldig vanlig med brødskiver med ost, brunost
eller gulost.
Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Synes du at nordmenn spiser mye brød?

CIRCLE-DASHED

Hva er det viktig å tenke på hvis man spiser masse brød hver dag?

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 9
Hva heter matvarene?

Kylling / Egg / Laks / Melk

CIRCLE-STAR ORD Å ØVE PÅ FØR LEKSJON 9
Skandinavia

Land

By

Nord

Øst

Norden

Grense

Bygd

Sør

Vest
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LEKSJON 9

MÅL:

Norge

- Kunne plassere de store byene i Norge på et kart
- Vite hvilke land Norge grenser til
- Vite hvilke områder som er Østlandet, Sørlandet,
Midt-Norge, Vestlandet og Nord-Norge.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 1
Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Hva heter landene som grenser til Norge?

CIRCLE-DASHED

Hvilke land er Skandinavia?

CIRCLE-DASHED

Hvilke land hører med i Norden?

Sverige

Island

Finland
Norge
Estland
Danmark
Irland

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 2
Dette er flaggene til landene i Norden.
Hvilket flagg hører til hvilket land?

Latvia
Litauen

Storbritannia

Tyskland
Nederland

Russland

Hviterussland
Polen
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 3
Fyll inn navn på byene.
Oslo / Bergen / Stavanger / Haugesund /
Drammen / Kristiansand / Trondheim /
Ålesund / Bødø / Tromsø / Alta /
Kirkenes / Fredrikstad / Skien

Fyll inn regionene:
Nord-Norge
Midt-Norge
Vestlandet
Sørlandet
Østlandet
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 4
Sett streker mellom riktig ord og bilde.

By
Øy
Kyst
Fjell
Fjord
Innsjø
Hav

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 5
Skriv en forklaring til disse ordene:
Hovedstad
Bygd
Kommune
Fylke

Fyll inn ordene som mangler:
Jeg bor i / på
Det ligger i
på / i

kommune.
fylke,
(region).
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 6
Skriv fire setninger om deg selv. Se eksemplene:
Nils: Jeg bor i Bergen. Bergen er den største byen på Vestlandet, og den nest største
i hele Norge. Det regner mye i Bergen. Jeg bor i et rekkehus, og tar bybanen til jobb.
Jeg trives godt i byen min.
Hanne: Jeg bor i Oslo. Oslo er på Østlandet, og byen er hovedstaden i Norge.
Stortinget og regjerningen holder til her. Jeg bor i en leilighet på Ammerud, og tar
buss og t-bane til jobb. Jeg trives godt i denne byen.
Anita: Jeg bor på Røyse. Røyse er en bygd på Østlandet. Det dyrkes mye frukt, bær
og salat i denne bygda. Jeg bor i et hus og kjører bil til jobb. Jeg trives ikke så godt
på landet. Jeg skulle ønske jeg bodde i en stor by.
Halstein: Jeg bor på Karmøy. Det er en øy utenfor Haugesund på Vestlandet. Det
blåser mye på denne øya. Jeg bor i et hus og tar ferge til jobb i Stavanger. Jeg trives
godt, men skulle ønske det var litt kortere vei til jobb, og litt varmere om sommeren.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 7
Hva heter dyrene?

Elg / Grevling / Ulv / Rev / Isbjørn / Bjørn / Gaupe / Ekorn / Bever
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 8
Norge, Noreg, er et konstitusjonelt monarki i Europa. Landet ligger langt mot nord i
Europa. Mennesker i Norge bor spredt over hele landet: På det sentrale Østlandsområdet
og i byer langs hele kysten.
Norge var tidligere i union med Sverige (1814–1905). I 1814 ble Norge løsrevet fra
Danmark og fikk sin egen Grunnlov. 1814 regnes derfor som det moderne Norges
fødsel, selv om det gikk mange år før Norge var helt selvstendig.
CIRCLE-DASHED

Hvor i Europa ligger Norge?

CIRCLE-DASHED

Hva slags klima er det i Norge?

CIRCLE-DASHED

Hva heter Norges hovedstad?

CIRCLE-DASHED

Hva heter Norges lengste elv?

CIRCLE-DASHED

Hva heter Norges største innsjø?

CIRCLE-DASHED

Hva heter Norges høyeste fjell?

CIRCLE-DASHED

Hvor mange mennesker bor det i Norge?

CIRCLE-DASHED

Hvor i Norge er det midnattssol og mørketid?

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 9
Hva skal ut? I hver rute er det et ord som ikke passer.

1

5

Norge

2

Europa

3

Elg

4

Østlandet

Sverige

Afrika

Hjort

Vestlandet

England

Norge

Rådyr

Sørlandet

Danmark

Amerika

Ekorn

Tromsø

Bergen

6

Fjord

7

Tromsø

8

Bergen

Vestlandet

Fjell

Midnattssol

Haugesund

Regn

Tjern

Vardø

Midt-Norge

Oslo

Innsjø

Stavanger

Stavanger
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 10
Les teksten og svar på spørsmål.
I sommerferien var Nina og familien hennes i Rondane. Familien kjørte til en
campingplass. Der traff de en annen familie som har to gutter. Begge familiene
hadde med seg telt og kano. Familiene ville gjerne padle på elva Atna.
På campingplassen:
Nina:
Er det ledig plass til to telt her?
Ekspeditør: Ja, vi har god plass. Hvor lenge har dere tenkt å være her?
Ei uke. Kan vi få en teltplass ved elva? Guttene våre har lyst til å fiske.
Nina:
Ekspeditør: Ja, det er flere ledige plasser der.
Nina:
Så fint.
Ekspeditør: Det blir 1 400 kroner. Vil du betale kontant, med Vipps eller med kort?
Nina:
Jeg betaler gjerne med kort.
Ekspeditør: Et øyeblikk. Nå kan du tæppe eller taste koden.
I teltet:
Far:
Lars:
Far:
Lars:
Far:
Nils:
Nina:
Nils:
Nina:

Gutter, nå begynner det å bli kveld. Dere må kle på dere varmere
klær og ta på myggspray.
Jeg liker ikke myggspray.
Vil du heller ha tusen myggstikk?
Greit da! Kan jeg fiske?
Ja, men vi mangler kroker. Kan du gå opp til butikken og kjøpe noen?
Her er penger. Værsågod.
Hva skal vi gjøre i morgen?
Hvis det er fint vær, skal vi padle på Atna.
Men hvis det er dårlig vær, hva skal vi gjøre da?
Da skal vi reise til Folldal. Der skal vi sitte på med et tog som
kjører inn i en gruve!

Spørsmål:
CIRCLE-DASHED

Hvor reiste Nina og familien hennes på ferie?

CIRCLE-DASHED

Hva skulle de gjøre mens de var på ferie?

CIRCLE-DASHED

Hvordan bodde familien?

CIRCLE-DASHED

Hva kostet det å bo på campingplassen?

CIRCLE-DASHED

Hva ville Lars gjøre om kvelden?

CIRCLE-DASHED

Hvorfor måtte barna ta på seg varmere klær?
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N OR G E S-

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 11
1.

Hva heter hovedstaden i Norge?

2.

Hva heter kongen og dronningen
i Norge?

3.

Hva heter den største byen
i Nord-Norge?

4.

Hva heter den største byen på Vestlandet?

5.

Hvilken by er Norges sydligste?

6.

Hva heter den største byen i Midt-Norge?

7.

Hvor mange mennesker bor det i Norge?

8.

Hvilke farger er det i det norske flagget?

9.

Hvilket dyr blir kalt «skogens konge»?

QU I Z

10. Hva heter Norges høyeste fjell?
11. Hva heter Norges lengste fjord?
12. Hva heter det nordligste punktet i Norge?
13

Hvilke land har grense til Norge?

14. Hvilken dag er Norges nasjonaldag?

CIRCLE-STAR ORD Å ØVE PÅ FØR LEKSJON 10
Jakke

Sokker

BH

Lue

Kjole

Bukse

Truse

Vanter

Skjerf

Parkdress

Genser

Bokser

Votter

Skjørt
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LEKSJON 10

MÅL:

Klær
i all slags vær

-

Kunne navnet på forskjellige farger
Kunne navnet på forskjellige typer klær
Kunne kle seg etter ulikt vær
Vite hva et adjektiv er

Adjektiv er ord som beskriver
noe eller noen, altså ord som
beskriver substantivet.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 1
Trekk strek mellom riktig ord og farge.
Rød
Svart
Gul
Grønn
Lilla
Rosa
Blå
Grå
Brun
Oransje
Lyseblå
Turkis

Substantiv
Entall ubestemt form

Entall bestemt form

Flertall ubestemt form Flertall bestemt form

En bil

(den) bilen

(flere) biler

(alle) bilene

En mann (u)

mannen

menn

mennene

En sokk

sokken

sokker

sokkene

Et hus

huset

hus

husene

Et eple

eplet

epler

eplene

Ei kone

kona

koner

konene

Ei jakke

jakka

jakker

jakkene
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 2
Gradbøy adjektivene.
Positiv

Komparativ

Superlativ

Pen

Penere

Penest

Gul
Tynn
Svartere
Liten
Størst
Snillest
Mer bråkete

Mest bråkete

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 3
Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

CIRCLE-DASHED

Pek på forskjellige mønster i rommet der
du sitter og beskriv dem.
Pek på forskjellige farger i rommet der
du sitter og beskriv dem.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 4
Skriv det motsatte.
Stor

Liten

Tynn

Tjukk

Gammel

Hvit

Svart

Ny

Halv

Hel
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 5

Hva slags typer sko kjenner du til? Her er noen forslag:
Joggesko, støvler, høyhælte sko, tøfler, støvletter, vintersko, sandaler,
skisko og flipflopper.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 6
Kan dere sammen forklare disse ordene:
Strømpebukse, stillongs, undertrøye, boblejakke, bobledress, lue, votter,
vanter, hansker og skjerf.
Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

CIRCLE-DASHED

CIRCLE-DASHED

Hvordan er det lurt å kle seg
om vinteren?
Hva er forskjellen på ull og
bomull?
Hvorfor er det lurt å bruke ull
om vinteren?
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 7
Skriv riktig navn på plaggene.

Dress / Kjole / Slips / Skjorte

Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Hvilken farge har de forskjellige klærne?

CIRCLE-DASHED

Er det mønster på klærne?

CIRCLE-DASHED

Hvilke av plaggene er yttertøy?

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 8
Hva slags klær trenger baby?
Body, smekke, vinterdress eller vinterklær, teppe,
gulpeklut, håndkle, stellemadrass, bleier.
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 9
Kle deg etter været! Hva ser du på bildet?

Snakk sammen om disse ordene:
CIRCLE-DASHED

Regntøy, støvler, paraply.

CIRCLE-DASHED

Lue, votter, boblejakke.

CIRCLE-DASHED

Shorts og badedrakt, håndkle og flipflopper.

CIRCLE-DASHED

Bukse, jakke, sko.

Skriv eller si svar på spørsmålene:
CIRCLE-DASHED

Hvordan er det lurt å kle seg når det regner?

CIRCLE-DASHED

Hva vil du kle på deg når du drar på stranden?

CIRCLE-DASHED

Hva vil du kle på deg en varm vårdag?

CIRCLE-DASHED

Hva er det lurt å ha på seg en kald vinterdag?
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 10
Hva skal ut? I hver rute er det et ord som ikke passer.

1

5

Jakke

2

Grønn

3

Sokker

4

Støvler

Bukse

Gul

Sko

Joggesko

Genser

Svart

Strømpebukse

Genser

Grønn

Sokker

Lue

Sandaler

Striper

6

Rød

7

Kjole

8

Boblejakke

Jakke

Lue

Skjørt

Badedrakt

Ruter

Blå

Prikker

Lue

Prikker

Hvit

Skjorte

Skjerf

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 10
Svar med setningene i tekstboksen.
Hvorfor vil du ikke gå på tur?
Hvorfor tar du med deg paraply?
Hvorfor tar du på deg boblejakka?
Hvorfor tar du av deg genseren?
Hvorfor tar du på deg ullskjerfet?
Hvorfor tar du av deg lua?
Hvorfor tar du på deg badedrakta?

Fordi jeg er varm

Fordi det er surt og kaldt ute

Fordi jeg er kald

Fordi det regner

Fordi jeg fryser

Fordi jeg skal på stranda og bade
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CIRCLE-STAR ORD Å ØVE PÅ FØR LEKSJON 11
Trekk strek mellom riktig ord og bilde.

Skole

Barnehage

Sykepleier

Tannlege

Bonde

Fisker

Baker

Snekker / Tømrer

Elektriker

Renholdsarbeider
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LEKSJON 11

MÅL:

Jobb og skole

-

Kjenne til det norske skolesystemet
Vite hva barnehage og SFO er
Kunne navnet på noen vanlige yrker
Vite hva en arbeidskontrakt, lønn, lønnslipp,
sykemelding og skatt er

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 1
Hva foregår på arbeidsplassene?

Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Har du en jobb?

CIRCLE-DASHED

Hvor jobber du?

CIRCLE-DASHED

Hvor har du jobbet tidligere?

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 2
Forklar følgende ord og begreper:
Arbeidsavtale

Feriepenger

Sykemelding

Arbeidsgiver

Lønn

Jobbsøknad

NAV

Skatt

Lønnslipp

Sykepenger

Arbeidstaker
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Skolen.
I Norge må alle barn begynne på skolen det året de fyller seks år. Det er obligatorisk
med ti års skolegang. Barn som går på 1. – 4. trinn kan være på skolefritidsordningen
(SFO) etter skoletid, mens de venter på at foreldrene skal bli ferdige på jobb.
Etter at elevene er ferdige med 10. trinn, begynner mange på videregående skole.
Der kan man lære seg et praktisk yrke eller forberede seg på videre studier på høyskole
eller universitet.
Elevene som velger yrkesfag, må oftest gå i lære.
Elevene som forbereder seg på videre studier, velger å ta studiespesialiserende fag.
En person som går på skole kalles en elev. En person som går på høgskole eller
universitet kalles en student.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 3
Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Hva gjør læreren?

CIRCLE-DASHED

Hva er en pult og et katerer?

CIRCLE-DASHED

Hvor mange elever tror du det er i dette klasserommet?
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 4
Skriv minst fem setninger om deg selv.
Jeg

jobber som

barnehageassistent

går på

sekretær

liker

butikkmedarbeider

er

ingeniør

jobber på en

sykepleier
hjelpepleier
renholdsarbeider
norskkurs
skole
høgskole
universitet
å jobbe
å studere
arbeidstaker
sjef
arbeidsgiver
fabrikk
bondegård
sykehus
skole
butikk
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 5
Hva skal ut? I hver rute er det et ord som ikke passer.

1

Skole

2

Sykepleier

3

4

Sykehus

PC

Barnehage

Sykepenger

Lege

Tastatur

SFO

Feriepenger

Fisker

Mus

Lønn

Lønn

Sykepleier

Banan

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 6
Sett ordene i riktig ordklasse.
Elev

Studerer

Liten

Student

Leser

Moderne

Sykepleier

Lærer

Jobber

Mye

Substantiv

Verb

Adjektiv
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 7
Les teksten og svar på spørsmålene.
Mor:
Sønn:

Ian, du må våkne. Du skal på skolen!
Jeg føler meg dårlig. Jeg er så varm og har vondt i halsen.
Kan du hente et lommetørkle til meg?
Mor:
Her er et lommetørkle. Jeg skal sjekke om du har feber.
Jeg må bare hente et termometer.
Sønn: Jeg orker ikke å gå på skolen.
Mor:
Temperaturen din er 38,5. Da må du nok dessverre være hjemme
fra skolen. Drikk litt vann! Klarer du å sove litt til?
Sønn: Jeg skal prøve.
Datter: Håper ikke jeg blir smittet.
Far:
Hvem skal være hjemme med sønnen vår i dag? Forrige gang
han var syk, var jeg hjemme. Har du mulighet i dag?
Skriv svar på spørsmålene:
CIRCLE-DASHED

Hvem er syk?

CIRCLE-DASHED

Hva feiler det den syke sønnen?

CIRCLE-DASHED

Hvem håper at hun ikke blir smittet?

CIRCLE-DASHED

Kan man være hjemme fra jobb når man har syke barn?

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 8
Du har blitt forkjølet med feber. Skriv en sms til arbeidsgiveren din,
der du forteller at du ikke kan komme på jobb.

CIRCLE-STAR ORD Å ØVE PÅ FØR LEKSJON 12
Idrett

Friluftsliv

Kirke

Sport

Hobby

Moské

Tempel
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LEKSJON 12

MÅL:

Hobby og
fritid

- Kjenne til vanlige fritidsaktiviteter som
sport og idrett
- Kjenne til forskjellige hobbyaktiviteter
- Kunne snakke om noen av de store
religionene
- Kjennskap til et utvalg frivillige
organisasjoner

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 1
Trekk strek mellom riktig ord og bilde.

Fotball
Håndball
Basketball
Langrennsski
Slalåm
Snowboard
Ishockey
Kunstløp
Løping
Volleyball
Tennis
Dans
Svømming
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 2
Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Hvor mange personer ser du?

CIRCLE-DASHED

Hva gjør denne personen?

CIRCLE-DASHED

Liker du å gå på tur?

Snakk sammen om disse ordene:
Sekk

Fyrstikker

Kano

Primus eller et annet
kokeapparat

Turstøvler

Kajakk

Termos

Robåt

Bål

Allemannsretten
Ifølge Allemannsretten, kan alle gå fritt i utmark i Norge, men du skal ikke forstyrre
dyreliv eller skade naturen. Du har lov til å plukke bær og sopp. Du kan også bruke
kvister til å tenne opp bål, dersom du ikke skader trær. Det er ikke lov til å tenne opp
bål mellom 15. april og 15. oktober, uten tillatelsen fra brannvesenet. Det er lov å sette
opp telt i utmark, men du kan ikke telte mer enn to dager på samme sted uten å spørre
grunneier om lov. Alle personer over 15 år må ha fiskekort for å fiske i vann og innsjøer.
Det er ikke lov å jakte uten å ha tatt jegerprøver og å ha spesiell tillatelse til å fange dyr.
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 3
Skriv to setninger om deg selv. Bruk setningene under som eksempel.
Jeg spilte tennis som barn. Nå trener jeg på treningsstudio to ganger i uka.
Jeg liker å være ute i naturen. Jeg går ofte tur i nærmiljøet mitt. I feriene
liker jeg å gå i fjellet.
Jeg ser masse sport på TV. Jeg følger med på engelsk fotball.
Jeg liker å svømme. Jeg svømmer 1000 meter hver uke.

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 4
Trekk strek mellom riktig ord og bilde.

Strikking
Hekling
Hagearbeid
Kakebaking
Pianospilling
Snekring
Maling
«Mekking» på motorsykkel

Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Har du en hobby?

CIRCLE-DASHED

Hvor lenge har du hatt denne hobbyen?

CIRCLE-DASHED

Hvor henter du inspirasjon til hobbyen din?
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 5
Trekk strek mellom riktig ord og bilde.

Piano
Keyboard
Orgel
Tverrfløyte
Gitar
Trommer
Fiolin
Trompet
Trombone
Harpe
Xylofon
Note

Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Spiller du noe instrument?

CIRCLE-DASHED

Liker du å synge?

CIRCLE-DASHED

Liker du å danse?

CIRCLE-DASHED

Hva slags musikk liker du best?
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 6
Lag setninger. Bruk ord fra hver kategori.
Barna mine

spiller

fotball

Mannen min

liker

Jeg

danser

å reparere
motorsykler

Moren min

går på

Faren min
Kona mi
Sønnen min
Datteren min

å strikke
å hekle
Å bake kaker
ballett
danseskole
svømming
piano
trompet
gitar
i et orkester
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Hvor passer ordet?

Kirke / Moské / Tempel / Pastor / Prest / Imam / Synagoge / Munk

*

Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Hvilke religioner kjenner du til?

CIRCLE-DASHED

Hva kan religion og tro bety for mennesker?

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 8
Hva skal ut? I hver rute er det et ord som ikke passer.

1

5

Fotball

2

Ishockey

3

Strikking

4

Kirke

Håndball

Kunstløp

Hekling

Motorsykkel

Piano

Langrennsski

Ballettdans

Moske

Basketball

Strikking

Brodering

Tempel

Gitar

6

Korps

7

Ballett

8

Trompet

Piano

Kanopadling

Gitar

Flygel

Orgel

Kor

Samba

Trombone

Motorsykkel

Orkester

Jazz-ballet

Tverrfløyte

* Foto: Tor Tjeransen / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 7
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CIRCLE-ARROW-RIGHT OPPGAVE 9
Snakk sammen:
CIRCLE-DASHED

Hva er en frivillig organisasjon?

CIRCLE-DASHED

Hva betyr det å være medlem av en forening?

CIRCLE-DASHED

Hva er medlemskontingent?

CIRCLE-DASHED

Hva er «dugnad»?

Nyttige lenker:
Allemannsretten (Lovdata):
https://lovdata.no/artikkel/allemannsretten__rett_til_fri_ferdsel_og_opphold/1948
Bokmålsordboka:
https://ordbokene.no/bm
Faste uttrykk og fraser:
https://www.sprakradet.no/svardatabase/etiketter/faste-uttrykk-og-fraser/
Frivillighet:
https://www.frivillighetnorge.no/fakta/hva-er-en-frivillig-organisasjon
Metaforer, idiomer og ordspråk:
https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99474
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EKSTRA RESSURSER

Alfabetet
Stor
bokstav

Liten
bokstav

Uttale

Stor
bokstav

Liten
bokstav

Uttale

A

a

a:

P

p

pe

B

b

be

Q

q

ku

C

c

se

R

r

err

D

d

de

S

s

ess

E

e

e:

T

t

Te

F

f

eff

U

u

u:

G

g

ge

V

v

ve

H

h

hå

W

w

dobbelve

I

i

i:

X

x

eks

J

j

je

Y

y

y:

K

k

kå

Z

Z

sett

L

l

ell

Æ

æ

æ:

M

m

emm

Ø

ø

ø:

N

n

enn

Å

å

å:

O

o

o:
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EKSTRA RESSURSER

Ordenstall
Grunntall

Ordenstall

Grunntall

Ordenstall

1

En

1.

Første

30

Tretti

30.

Trettiende

2

To

2.

Andre

40

Førti

40.

Førtiende

3

Tre

3.

Tredje

50

Femti

50.

Femtiende

4

Fire

4.

Fjerde

60

Seksti

60.

Sekstiende

5

Fem

5.

Femte

70

Sytti

70.

Syttiende

6

Seks

6.

Sjette

80

Åtti

80.

Åttiende

7

Sju

7.

Sjuende

90

Nitti

90.

Nittiende

8

Åtte

8.

Åttende

100

Hundre

100.

Hundrede

9

Ni

9.

Niende

10

Ti

10. Tiende

150

Hundre og
150.
femti

Hundre og
femtiende

11

Elleve

11. Ellevte

1 000

Tusen

Tusende

12

Tolv

12. Tolvte

13

Tretten

13. Trettende

1 005

Ett tusen
og fem

14

Fjorten

14. Fjortende

15

Femten

15. Femtende

1 100

Ett tusen
ett hundre

16

Seksten

16. Sekstende

17

Søtten

17. Søttende

10 000

Ti tusen

18

Atten

18. Attende

100 000

19

Nitten

19. Nittende

Hundre
tusen

20

Tjue

20. Tjuende

150 000

21

Tjue-en

21. Tjueførste

Hundre og
femti tusen

22

Tjueto

22. Tjueandre

23

Tjuetre

23. Tjuetredje

24

Tjuefire

24. Tjuefjerde

25

Tjuefem

25. Tjuefemte

26

Tjueseks

26. Tjuesjette

27

Tjuesju

27. Tjuesjuende

28

Tjueåtte

28. Tjueåttende

29

Tjueni

29. Tjueniende

1 000 000 En million

1 000.
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EKSTRA RESSURSER

Årstall

1990
Nittennitti

2000
Totusen

1998

Nittennittiåtte

2003

Tjuenulltre /
totusen og tre

2012

1550

2017

1880

Tjuetolv /
totusen og tolv

Tjuesytten

Femtenfemti

Attenåtti
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2016

2020

2021

2014

1974

1952

1984

1977

Tjueseksten

Tjuetjueen

Nittensyttifire

Nittenåttifire

Tjuetjue

Tjuefjorten

Nittenfemtito

Nittensyttisju

ADRA er Adventistkirkens bistandsorganisasjon som globalt har
arbeid i 120 land. ADRA hjelper mennesker i nød uavhengig av
alder, kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet.
ADRA Norges programmer legger særlig vekt på å bedre kvinners
og barns arbeids- og livssituasjon gjennom inkluderende
kvalitetsutdanning og livslang læring for alle.
ADRA – Å tjene mennesker – så alle kan få de mulighetene i livet
som Gud ønsker.
www.adranorge.no

Adventistkirken i Norge har 12 skoler, 11 grunnskoler og en videregående skole. Kirken verdsetter utdanning, og ser på skoledrift
som et bidrag til storsamfunnet. På verdensbasis driver Adventistkirken det nest største internasjonale skolesystemet. Skolene
spenner fra grunnutdanning til høyskoler og universiteter og
består av et nettverk med mer enn 8 000 skoler. En del av skolene,
inkludert i Norge, ble etablert så tidlig som på slutten av 1800-tallet.
www.adventist.no

Ide og tekst: Nina Myrdal, Adventistkirkens skoleavdeling og Gry Haugen, ADRA Norge.
Foto: Frie ressurser fra Unsplash, Britt Celine Oldebråten, Siri Mette Oldebråten, Gry Haugen.

