
hjemmeskole tirsdag 17.03.2020 

 

 

NORSK 

 

• Les 30 minutter i egen bok. Velg en bok du har hjemme, eller gå inn på Salaby.no (logg inn 
med Feide. Gå til Byparken → Norsk → Bibliotek) og velg en bok der. 

• Les s. 102-104 i Zeppelin lesebok, og svar på spørsmålene: 
1. Hvor bor Frans? 
2. Gabi er venninnen til Frans. I hvilken klasse går Gabi? 
3. Hvor mange jenter er det i FC-Girls? 
4. Hvorfor kaller ungene fotballbanen for buret? 
5. Hvorfor biter Gabi en av guttene? 
6. Hva synes du om at Gabi biter en av guttene? 
7. Hvilket nummer har Gabi på trøya si? 
8. Hvor lenge får FC-Girls ha fotballbanen? 
9. De store guttene går fra banen. Frans tro det er fordi FC-Girls er jenter. Hva tror 

du? Skriv. 
 
Svarene til oppgavene kan du skrive i en mail og sende til kontaktlæreren din. Logg deg inn 
på Office 365 → Outlook, og send mail derfra.  
I mailen må du ha med: 

• et emne i emnefeltet 

• en start på mailen (f.eks. Hei Dag, Hei og hopp eller noe lignende) 

• en avslutning på mailen (f.eks. Hilsen Hannah) 
Prøv å lage svarene dine så oversiktlige som mulig. 
 

 

Engelsk 

• Lær deg glosene på s. 75 i Stairs. Klipp opp et ark i mange biter (10 biter f.eks.). Skriv det 
engelske ordet på en side og det norske på den andre siden (pass på å skrive løst så du ikke 
kan se gjennom arket). Nå kan du teste deg selv ved å trekke en lapp og lese på den ene 
siden og se om du vet hva som står på den andre siden. Hvis du kan ordet kan du legge 
bort lappen. Se hvor mange ord du klarer å legge bort.  

 

Matte 

 

• Gjør s. 56 og 57 i Multi 3b. 

• Nå skal du leke med tangram. Siden du sitter hjemme og jeg ikke kan få gitt deg 

arket, håper jeg du kan få skrevet det ut, eller så må du lage det selv. Se godt på 

arket, bruk linjal når du tegner og vær nøye når du klipper. Farg figurene i ulike 

farger. 

•  Få inspirasjon av bildene under her, eller se på ett. Ta bilde av figurene dine, og 
send dem til meg. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dette skal du gjøre i løpet av uka: 

 

• Fyll ut trivselsundersøkelsen. Den finner du her: https://forms.gle/s24yfUQqAkc37p4v7 
 
Du kan også logge deg inn på showbie for å finne undersøkelsen der.  

  

• Lær deg hva parallelle linjer er. Hva er kjennetegn på kvadrat, rektangel, trekant, 
parallellogram (antall sider, like lange eller?, antall hjørner, type vinkler). Bruk s. 49 i Multi 
3b. 
 

• Lag en 3 dimensjonal figur i papp. Eks: hus, bil, tårn, slott. Bruk fantasien. Du kan bruke 

tape for å lime den sammen. Maskeringstape fungerer godt.       skriv på et ark hvilke 
geometriske figurer du bruker, og hvilke vinkler du finner. Mål gjerne sidene også. Hvor 
lange, høye og breie er de? Ta et bilde av den og send til Kari. 
 

• Gå ut og lag land-art (Husker du ikke hva det er? Ta et kjapt søk på nett eller spør oss). Ta 
bilde av det du har laget og send til Dag eller Hannah. 
 

 

 

For å logge inn i Office365 må du gjøre 

følgende: 
1. Åpne nettleseren (Chrome, Safari el.l) 
2. Skriv inn nettadressen: www.portal.office.com 
3. Skriv inn brukernavn: s11xxxxx@v-man365.no (xxxxx=to bokstaver fra fornavn og tre 

bokstaver fra etternavnet sitt, som ved innlogging på Multismart Øving) 
4. Velg Feide 
5. Skriv inn brukernavn og passord (passord = Lindhøy2011) 

 
GRATULERER! Nå har du logget deg inn i Office 

For å sende mail: 
1. Logg inn i Office (som over) 
2. Gå inn på Outlook     → 
3. Skriv mail til kontaktlærer 
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