
Mandag uke 13 
 

HEI ALLE FLOTTE 4.KLASSINGER  

 

  

Vi håper DU får en fin mandag! 

Her kommer dagens oppgaver.  

  

Husk at du kan ringe Trude (telf) eller Johanne (telf).  

Dere kan også ringe oss eller sende oss melding i Teams.  

  

Hilsen Trude og Johanne 
 

MANDAG 

1.økt.  

Norsk:   Dobbeltklikk på norsk mandag for å høre Johanne gå igjennom norskøkta. 

Husk lyd:  
Norsk mandag.wma

 
  

 

 Lese høyt for en voksen: 10 minutter hver dag i en bok, Salto eller Salaby  

 10 minutter RELEMO   

 Jobb 10 minutter: Øv på skriving SALABY   

 

  

 Skriv en fortelling til bildet under. Husk punktum, stor bokstav og komma.  

  

Kommareglene vi har øvd på:  

  

1. Bruk komma når du ramser opp flere ting:  

Eksempel: Teddy sitter på en lang, hard og flisete huske.  

2. Bruk komma når du tar deg en liten pause i setningen: 

Eksempel: Hjelp, skolen er stengt!  

3. Vi bruker komma foran men:  

Eksempel:  

Teddy liker å være alene, men noen ganger skulle han gjerne hatt en god venn.  

  

Dere skal skrive minst 7 setninger.  

Skriv fortellingen under bildet.  

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/ov-pa-skriving


  

 
  

Pauseaktivitet: 10 minutter  

Pauseaktivitet 

mandag.wma
 

  

Send en melding i Teams-chatten til Trude eller Johanne.  
  

Svar på spørsmålene:  

 
  

1. Hvordan har du det hjemme nå?  

2. Hvordan synes du det er å være borte fra skolen? 

3. Har noen av oppgavene vært vanskelig? 

4. Har noen av oppgavene vært for enkle? 

  

2.økt: 

Tema: Dobbeltklikk på tema mandag. Husk lyd!  

 

 
Tema mandag.wma

 
  

 Se den DEN MAGISKE KROPPEN episode 1.  
  

 Svar på disse spørsmålene etter episoden?  

  

1. Hvorfor tenker du at hjertet er et viktig organ?  

  

Svar her:  

https://support.office.com/nb-no/article/starte-en-chat-i-teams-0c71b32b-c050-4930-a887-5afbe742b3d8
https://tv.nrk.no/serie/den-magiske-kroppen/sesong/1/episode/1/avspiller


  

2. Forklar hvordan et hjertet ser ut til en som aldri har sett det før.  

  

Svar her:  

  

3. Hva har du lært om hjertet etter å ha sett episoden? Skriv minst 3 setninger.  

  

Svar her:  

  

  

  

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

Pauseaktivitet:  

 Listen to  "HERE COMES THE SUN"  byThe Beatles and sing along! 

3.økt  

Matematikk:  

Meter (m), desimeter (dm)og centimeter (cm) 

  

 

Matte mandag.wma

  
  

 Film om cm og dm 

  

 Salaby: Hvor lang? 

  

 10 minutter Multi Smart øving  Lengde og omkrets  

eller 

Multi arbeidsbok s. 61 oppgave 35-36 

4.økt 

Kroppsøving (gym):  
<<Hjemmeundervisning u 13.wma>> 
  

 Oppvarming: JUST DANCE 

  

 Rydde et rom eller støvsuge et rom i huset.  

  

 Gå ut med søpla. Husk å kast i riktig søppelkasse. 

  

 Ta 10 froskehopp.  

https://www.youtube.com/watch?v=mc1ta1UMGeo
https://www.youtube.com/watch?v=fIH-_w8VkO0
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/maling/hvor-lang
https://multi.smartoving.no/
https://www.youtube.com/watch?v=AFIqSaZM2D0


 


