
Oppdrag torsdag 7. mai, 8. koronahjemmeuke, dag 4 

God Morgen og velkommen til nest siste dag i denne uka, kjære 7. 

trinn. Nå har ledelsen laget planene for hvordan vi skal gjøre det når 

vi er tilbake, så vi håper det skjer snart. Følg med på 

pressekonferansen på NRK i dag. 

I dag er det 3 fag som gjelder, Kunst og Håndverk, Norsk og 

Kroppsøving. Kristine, Tone og Kristin er bak «bak skjermene» 

OBS OBS: de som ikke har stemt på fotokonkurransen må gjøre det 

før kl 11.00 Vinneren blir presentert på SKO-OSE 7 på Teams ved 

lunsjtider. 

Kunst og håndverk: i dag kan du velge mellom 2 oppgaver: 

Alternativ 1: «Ansikter i ting» 
Se denne filmen: 
https://www.youtube.com/watch?v=anzpd2g5kmk&feature=youtu.be&fbclid=
IwAR281shBuQPk3kQv_EVCx6NqnIg3EScB0Br9lKtUZDXJrLfYFm-8mmMyt7I 
Oppgaven kommer på slutten: Gå ut og ta bilder av noe som kan se ut som 
ansikt. Ta flere bilder, tenk på lys og skygge så motivet kommer godt fram. Og 
gå nært nok slik at det ikke blir mye annet på bildet. Send det beste bildet ditt 
til Kristin. 
 
Alternativ 2 Matkunst.  Designe og forme maten din.  
Målet for oppgaven er å kunne visualisere, formidle og uttrykke egne inntrykk 
av mat som kunstform.  
Bruk ulike materiale som frukt/grønnsaker/brød osv i kombinasjon med 
bakgrunn eller fat under maten.  

Vi ønsker GODE foto 
av arbeidet. Arbeid 
GODT med fargebruk, 
form på figuren eller 
brødskiva osv. Her 
blir det både design 
og kunstuttrykk. 
Eksempler:  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=anzpd2g5kmk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR281shBuQPk3kQv_EVCx6NqnIg3EScB0Br9lKtUZDXJrLfYFm-8mmMyt7I
https://www.youtube.com/watch?v=anzpd2g5kmk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR281shBuQPk3kQv_EVCx6NqnIg3EScB0Br9lKtUZDXJrLfYFm-8mmMyt7I


Supernytt etter kl 10.00 https://nrksuper.no/serie/supernytt 

Norsk: 

I dag er det tre alternativer. Du velger ett av alternativene du vil jobbe med i 

dag. (p.s hvis du ikke har fått godkjent nyhetsartikkelen må den gjøres ferdig 

først) 

Alternativ 1: Jobb 45 minutter med rettskriving og “Test deg selv” diktater på 

Salaby. Velg de ordene eller lydene du synes er vanskeligst (velg minst to 

diktater). Ta skjermbildet av resultatet når du har gjennomført og lim det inn i 

mailen og send Kristine. https://skole.salaby.no/5-7/norsk/rettskriving/test-

deg-selv 

Alternativ 2: Jobb med grammatikk i 45 min. Jobb med Preposisjoner, Adverb 

og Pronomen. Ta skjermbildet av resultatet når du har gjennomført og lim det 

inn i mailen og send Kristine. Jobb her: https://skole.salaby.no/5-

7/norsk/grammatikk/drillrom.  

Alternativ 3: Jobb med setningsanalyse i 45 min.  
1. Gjør “Les om setningsanalyse” først,  
2. Deretter “test deg selv”. Ta skjermbilde av resultatet på “test deg selv” 

lim bilde inn i mailen og send til Kristine.  
3. Begynn på oppgavene under “drillrom” nederst på siden om det er tid 

igjen. https://skole.salaby.no/5-7/norsk/grammatikk/setningsanalyse 
 
 
Kroppsøving:  
 
Alternativ 1: 

Bruk skjemaet på neste side. Slå terningen minst 8 ganger. Antall øyne 

bestemmer hvilken aktivitet du skal gjøre. Får du likt antall øyne på terningen, 

velger du en aktivitet i riktig rad som ikke allerede er valgt. Send rapport til 

Kristine        
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https://skole.salaby.no/5-7/norsk/rettskriving/test-deg-selv
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/rettskriving/test-deg-selv
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/grammatikk/drillrom
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/grammatikk/drillrom
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/grammatikk/setningsanalyse


 
 
Alternativ 2: 
Gå, rulleskøyter/rulleski eller jogg deg en tur på 30-60 min. Ta styrkeøvelser 
underveis. Bruk benker, trapper, trær eller lignende til å utføre styrkeøvelser. 
Gå gjerne sammen med en venn. Ta bilder fra turen din og send til Kristine 
 
Alternativ 3: 
Sykkeltur: Begynn i rolig tempo i 10-15 min slik at du får varmet opp. Sykle til 
en bratt motbakke og sykle opp og ned denne bakken 2-4 ganger slik at du 
kjenner det godt i lår og pust. Har du terrengsykkel så ta turen i skogen. Sykle 
videre og finn deg en ny bakke som du gjentar på samme måte. Avslutt turen i 
rolig tempo i 10-15 min. Tøy ut i lår og setemuskulaturen når du kommer hjem. 
Send rapport/bilde til Kristine. 
 
 


