
 Tirsdag 5.mai 

  

God morgen til verdens aller beste 5.trinn       

I dag starter vi dagen med en liten grublis. Lykke til med både den og resten av 

hjemmeskoledagen. 

Bokstavgrublis. Hvorfor står noen bokstaver over linja og noen under linja? Studer bildet nøye og 

forklar hvorfor du mener bokstavene er sortert på denne måten.  

 

 

Videre arbeid med PowerPoint. 

Side 4:  

Dette skal være en faktaside. Du skal skrive minst seks faktasetninger om dyret ditt. Husk 

overskrift, stor bokstav og punktum. Det er viktig at du skriver setninger med egne ord slik at du 

kan både lese og forstå setningene. 

Side 5: 

Du skal skrive små lister på engelsk med fakta om dyret ditt. Her trenger du altså ikke å skrive 

hele setninger. Lenger ned på denne planen finner du oppgaven og en eksempel-tekst. 

 

Norsk 

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/ord-og-uttrykk 

Gjør oppgavene som hører til “synonymer”. 

 

Norsk Z-filene https://skole.salaby.no/5-7/z-filene 

Byen Zim trenger din hjelp til å løse mysteriet. Jobb minst 20 minutter på z-filene. 

 

Les/lytt minst 20 minutter i valgfri bok eller tegneserie. 

 

Vi ønsker dere en strålende dag! Hilsen Andreas, Ingrid, Rebekka, Lisa og Una        

 

 Animal Fact File (faktaark om et dyr)  

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/ord-og-uttrykk
https://skole.salaby.no/5-7/z-filene


• Use the Dictionary wall. If you need to look up more words, you can use 

Google translate or a dictionary (ordbok). 

• Write lists of facts about the animal. Look at the example text! 

 

Skriv lister med noen fakta om dyret ditt. Du kan velge noen av ordene nedenfor, 

eller Google translate. Se på eksempelteksten. 

 

Dictionary Wall: 

Adjectives: 
 

• Soft bløt 

• Curly krøllete 

• Fast rask 

• Slow sein 

• Small liten 

• Long lang 

• Tall høy 

• Flat flat 

• Short kort 

• Stripy stripete 

• Spotty flekkete 

• Hard hard 

• Round rund 

• Pointy spiss 

• Poisonous giftig 

• Furry med mye pels 

• Scaly skjellete 

• Elegant 

• Feathered fjærkledd 

• Colourful fargerik 

• Spiky taggete 

 

Nouns: 
 

• Fur pels 

• Ears ører 

• Nose nese 

• Legs bein 

• Skin hud 

• Spot flekk 

• Shell skall 

• Feather fjær 

• Wings vinger 

• Paws poter 

• Claws klør 

• Beak nebb 

• Tail hale 

• Tongue tunge 

• Hooves hover 

• Whiskers værhår 

• Scales skjell 

• Mammal pattedyr 

• Reptile reptil 

• Bird fugl 

• Amphibian amfibium 

• Fish fisk 

 

 



EXAMPLE TEXT: 

Animal Fact File: Red Fox 

 

Where does it live? 

• Most parts of the world 

• Forests, grasslands, mountains and deserts 

• Near farms and towns 
 

 

What does it look like? 

• Just a little bigger than a cat 

• Red /orange /brown 

• Soft fur 

• Four legs with paws 

• Pointy ears  

• Large, bushy tail with a white tip 
 

 

What does it eat? 

• Mice and rats 

• Rabbits 

• Birds  

• Fruit and vegetables 

• Fish  

• Frogs 

• Insects and worms 

• Garbage 

 

Other facts: 

• Intelligent and cunning 

• Uses the big tail as a cover in cold weather 

• At birth they are brown or grey 

 


