
TORDAG

1.økt

Norsk: 

Lese høyt for en voksen 

10 minutter hver dag i en bok, Salto eller Salaby 

10 minutter RELEMO

Jobb 10 minutter: Øv på ordklasser SALABY

Skriv en fortelling til maleriet "Skrik" som er malt av den norske kunstneren Edvard Munch. Husk 

punktum, stor bokstav og komma. 

Skriv fortellingen under bildet. 

"Skrik"

Pauseaktivitet: 10 minutter 

HEI ALLE TULLETE 4.KLASSINGER 

Vi håper DU får en flott torsdag!

Her kommer dagens oppgaver. 

Hilsen Trude og Johanne

Torsdag uke 13
fredag 20. mars 2020 10:12
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https://skole.salaby.no/3-4/norsk/saltos-bokhylle
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek
https://relemo.conexus.no/login/index.php
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ordklasser
http://kodebergen.no/sites/default/files/oppgavehefte_munch_barn_2017_KODE.pdf


Pauseaktivitet: 10 minutter 

Øv deg på å klappe rytmen sånn som vi pleier å gjøre i gymtimen. Dette holder hjernen i gang! 

Klapp på bryst - klapp på bryst - knips - klapp - knips. 

Her kan du se en film som viser hvordan vi gjør det. 

Klappelek

2.økt

Tema: 

Før du ser dagens episode av Den magiske kroppen om muskler, skal du tenke deg godt om. 

Hva kan du om muskler fra før?1.

Skriv her: 

Se den DEN MAGISKE KROPPEN Episode 5 om "Muskler". 

Hva kan du nå om muskler?2.

Skriv her: 

Matpause: Kroppen trenger litt ny energi. Kanskje du kan lage deg en sunn og god lunsj? 

Pauseaktivitet: 

Listen to "WE ARE THE PLANETS" by StoryBots and sing along!

3.økt

Matematikk: Meter (m) og centimeter(cm)

Salaby -  - Ta sertifikat

10 minutter 

Multi Smart øving Lengde og omkrets 

eller

Multi arbeidsbok s. 63

Oppgave 44

4.økt

Kroppsøving (gym): Kjenn at kroppen blir varm og at du blir sliten. 

Oppvarming: JUST DANCE

Gjør noe du liker i ca 15 minutter. 

Spill fotball ute

For eksempel: 
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https://tv.nrk.no/serie/den-magiske-kroppen/sesong/1/episode/5/avspiller
https://www.youtube.com/watch?v=ttS4IKUUtIA
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/maling/ta-sertifikat
https://multi.smartoving.no/
https://www.youtube.com/watch?v=bMZAuhadz2Y


Spill fotball ute

Turn på gresset ute 

Sett på en sang du liker, og ta deg en dans. 

Hoppetau

Hopp paradis

Gå deg en tur med en hjemme

Løp noen runder rundt der du bor. 

Skriv her hva du gjorde: 
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