
Oppdrag fredag 3.april  (3. koronauke, dag 5) 

Kjære 7.trinns elever og alle gode hjelpere!  

Sammen har vi klart nok en uke med PCer på kjøkkenet, i sofaen, på 
skrivebordet og i senga. Når dagen er over kan du ta en velfortjent ferie! Vi er 
veldig fornøyde med innsatsen til trinnet, og takk for all god støtte fra voksne. 
Takk også for alle hyggelige samtaler, de vi ikke fikk tak i i går prøver vi igjen i 
dag.  

I dag er det matte, engelsk og musikk. Elin, Tone og Kristin er tilgjengelige. 

OBS OBS: kl 12 i dag vil vi ha samling for begge rom samtidig. Vi skal forsøke 
oss på Kahoot og ønske god påske. Du bør ha mobilen eller en annen PC til å 
spille på  

Gå inn på hovedsiden til 7.trinn og trykk Bli med på det rommet du hører til.  Vi 
skal spille KAHOOT rom for rom. Husk å sette mikrofonen på PCen MUTE når 
du ikke snakker, så blir det lettere å høre hva Elin og Kristin sier.  

Og så ønsker vi alle en riktig god påske og håper å se dere igjen på 

ordentlig etter ferien! 

Matte: Du skal jobbe 1 time med matematikk i dag. Denne uka har de fleste av dere jobbet 
bra med Smart Øving, men de fleste trenger fortsatt en del trening på prosent.  

1. Start med 1/2t med å gjøre oppgaver i Multi 7B-boka (fasit på hjemmesiden). Velg 
oppgaver som er passe vanskelige fra s. 64- 69. (Du kan også velge og heller jobbe på Smart 
Øving, men les og bruk eksemplene i boka.) 

2. Den andre 1/2t jobber du med valgfrie oppgaver/spill på https://skole.salaby.no/5-

7/matematikk. 

Engelsk:  her må du gjøre både 1 og 2, men på 1 kan du velge A eller B 

1. A Les og lytt ca 20 min i selvvalgt lydbok på storytel/storylineonline/ESL. Merk deg boka 
du leser, for mandag skal du skrive en oppsummering av boka du leser i.  

1. B Gå inn på denne siden her https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/ og jobb litt 

med grammatikk i 20 min. Hvis det er for lett, leser du i boka di. 

2. jobb 20 minutter på ReadTheory. Husk å sjekke i øverste høyre hjørne. Hvis det står LOG 
IN der må du logge inn! Hvis du ikke får til, send chat til Kristin, hun hjelper og har 

https://skole.salaby.no/5-7/matematikk
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brukernavn og passord hvis du trenger.  (PS IKKE trykk på Sign In, da lager du en ny bruker 
og det du gjør blir ikke registrert) 

Musikk:  

Her kommer et par musikkdrypp til 7.trinn. 

Noen som klarer denne? En liten rytmechallenge før helgen       

Bjørn Reiten (diverse rytmeøvelser etc): Challenge   
 

https://youtu.be/QsOtxigcXgc

