
Mandag

1.økt: 

Norsk

Lesepakka eller  RELEMO

10 minutter

Lytt til "Fisk du aldri har spist"  s.18-19, og les den selv en gang: "Fisk du aldri har spist"

Lag tre spørsmål til teksten du har lest i boka "Fisk du aldri har spist!" (s.18-19) og svar på dem. 

1.

Svar:

2.

Svar: 

3.

Svar: 

Øv på diftonger. 

2.økt:

Matte

REGNING

Multi 4 B s. 106

Multi 4B Ganging og deling

Multi smart øving 10 minutter

3.økt: 

Tema 

Hei alle sammen! 

Nå er vi i gang med en ny uke. 

Dere står på og jobber veldig godt med arbeidsplanen. 

Snart skal vi på skolen igjen. Det gleder vi oss til!

Hilsen Trude og Johanne 

Mandag uke 17
torsdag 16. april 2020 15:24

   Side 1 for Hjemmeundervisning    

https://lesepakka.conexus.no/Login.aspx
https://relemo.conexus.no/login/index.php
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/mangfold-i-naturen/bibliotek/fisk-du-aldri-har-spist
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/diftonger/skriv-diftongene
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/4b/11/f/1
https://www.gyldendal.no/grs/Multi-Smart-OEving


Hei miljøagent !

Dagens oppdrag: Skriv opp hvor mye matavfall dere har kastet i løpet av helgen, eller lim inn et bilde av det 

her. 

Les TINE MELK SINE 10 TIPS TIL Å REDUSERE MATSVINN (ti måter å kaste mindre mat på)

Plukk ut tre punkter på listen som du tenker at du og din familie bør bli flinkere til. 

1.

2.

3. 

Ta denne quizen med en voksen hjemme: Matsvinn quiz

Hva ble resultatet på quizen?

Svar her: 

4.økt

Kroppsøving 

Gjennomfør gymtimen du lagde på fredag forrige uke! 

Gjør noe annerledes enn på fredag, slik at økta blir enda tyngre og mer slitsom. 

5.økt

English 

Listen to the song and watch the music video: World in danger av 8-årgamle Frankie Morland. 

Repetition (repetisjon) : 
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https://www.tine.no/om-tine/b%C3%A6rekraft/matsvinn/ti-tips-til-hvordan-du-reduserer-matsvinnet-hjemme
https://www.tine.no/om-tine/b%C3%A6rekraft/matsvinn/matsvinn-quiz
https://www.youtube.com/watch?v=77DzQvJOvKI


Hello, my name is  = Hei, mitt navn er

I'm ten years old = Jeg er 10 år gammel. 

I'm from Nøtterøy = Jeg er fra Nøtterøy. 

I like to _____ = Jeg liker å..(Her må du fylle inn noe du liker. Du kan få hjelp i tabellen under.) 

engelsk norsk

play Spille/leke

dance danse

read lese

go for a walk gå på tur

Watch TV Se på TV

Video games Videospill/dataspill

do gymnastics turne

Play basketball Spille basket

Play fotball Spille fotball

go for a run Jogge en tur

Hang out with my friends/family Være sammen med venner/familie

Her kan du søke i ordbok hvis du trenger andre ord på engelsk. 

Presenter deg selv på engelsk. Du skal ha med: navn, alder, hvor du er fra, en ting du liker. Skriv 

her: 

Øv på uttale: Sett inn - spill inn lyd - øv på å presentere deg selv muntlig på engelsk. 

Good luck!
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https://www.dinordbok.no/norsk-engelsk/#

