
Oppdrag torsdag 2. april  (3. koronauke, 4. dag) 
God morgen godtfolk       Takk for mange hyggelige samtaler i går, vi fortsetter i dag og 
håper vi får tak i de fleste, men vet jo at det er litt uteaktiviteter i dag også.  
I dag er det Kroppsøving igjen, så jeg håper alle får til litt godt med bevegelse, helst ute.  
Så fortsetter dere å jobbe med Norsk, men Kristine er på skole denne torsdagen også, så 
send mail hvis dere lurer på noe, da svarer hun når hun har mulighet. Madelen, Tone og 
Kristin er tilgjengelige. 
I Kunst og Håndverk er det 2 «gamle» oppgaver som ble gitt mandag og tirsdag. I tillegg er 
det på tide å pynte litt til påske. 
 

Kunst og håndverk gjør minst 2 av disse: (hvis du har gjort 1 og 2 allerede må jobbe litt med 3) 

1. oppgave robot fra mandag (naturfag/K&): 
Hvordan kan en robot være til nytte i dagens samfunn? 
Lag en robot av enten aluminiumsfolie, Lego eller annet materiale du har hjemme 
Hvis din robot skulle gjøre nytte for seg i dagens samfunn, hva ville dens oppgave være? 
- Gi den et passende navn til den oppgaven den er satt til å gjøre 
- Legg ved bilde av roboten din og legg ved oppgaven 
 

2. oppgave «egg» fra tirsdag 
For å gjør den trenger du et eller to egg og en tusj. Ta bilder og send dem til Kristin så legges de ut på 
teams-siden. Se «oppskrift» nedenfor. Last ned og åpne. 
 

3. Lag noe påskepynt til å ha hjemme. Se på de to Word-dokumentene nedenfor for å få ideer. 
Mange av tipsene er enkle og uten at du må kjøpe noen materialer.  

*** 

Se på Supernytt eller nyheter fra https://www.elevkanalen.no/Nyhetsliste/1557#14-2020 

*** 

Norsk: 
Fortsett der du “slapp” i går        

Du skal skrive en fakta-fortelling om Corona-viruset i BookCreator. Før du får starte å skrive 
der, skal du se 5 korte videoer som skal lære deg hvordan du kan skrive en fakta-fortelling. 
Det sies i videoen at du skal velge deg et dyr. Men du skal være et Corona-virus.  

Se video 1 og 2. Velg filmene som står under «Uten enheter»: https://skole.salaby.no/5-

7/norsk/forfatterskolen/a-skrive-fakta 

a. Gå til klassenotatblokk →Norsk→uke 14 og gjør forarbeid og oppgaver til 
video 2. 

b. Se video 3 og 4. 
c. Gå til klassenotatblokk →Norsk→uke 14 og gjør forarbeid og oppgaver til 

video 3 og 4. 
d. Se video 5.  

Ferdig med Video 5? Gå til “Velkommen siden” på klassenotatblokk. Der ligger det et 
dokument med navnet “BookCreator” hvor du får vite kriterier til innholdet og hva du må 
gjøre for å komme i gang. 

 

https://www.elevkanalen.no/Nyhetsliste/1557#14-2020
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/forfatterskolen/a-skrive-fakta
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/forfatterskolen/a-skrive-fakta


Kroppsøving: 
Aktivitetsøvelse 1: 

Gjennomfør øvelsene som passer til fornavnet og etternavnet ditt. Hvis ikke du 

vet hva øvelsen er kan du spørre en voksen eller søke på Google før du begynner. Det kan 

være lurt å skrive ned de øvelsene du skal gjøre ☺  

☺ Lykke til ☺ 

A: 20 push-ups. B: Løp rundt huset 4 ganger.  
  

C: 20 sit-ups.  D: Dans til en «Just dance».  

E: Stå i planken så lenge du kan.  F: 25 tåhev. 

G: 20 hopp opp og ned fra en trapp eller 
kasse.  

H: Hopp tau i 5 minutter. 

I: Sitt i 90* inntil veggen i 2 minutter.  J: Lag grimaser og le høyt.  

K: 1 minutt med høye kneløft.  L: 20 spensthopp.  

M: Ligg på ryggen, lukk øynene og tell 
sakte til 60.  

N: 20 utfall.  

O: Kast eller spark med ball på en vegg. 
Prøv å treffe samme sted 10 ganger.  

P: 20 hopp opp og ned fra en trapp eller 
kasse. 

Q: SMIL i 1 minutt.  R: Spurt frem og tilbake fra døra til 
postkassen 5 ganger.  

S: Hink 20 ganger på hvert bein.  T: Hold armene rett ut til siden, du kan 
godt prøve å holde noe i henda 
samtidig, stå så lenge du klarer 
(melkespann).  

U: 1 minutt med høye kneløft.  V:20 spensthopp 

W: Rull rundt på bakken 10 ganger X: Smil i ett minutt 

Y: Dans Blime-dansen Z: Le høyt i 30 sekunder 

Æ: 10 utfall på hvert bein               Ø: 20 Burpees  

Å: 25 Tå-hev   

 

Aktivitetsøvelse 2: 

Jogg/løp/gå en tur på 3km eller 5km. Ta tiden og send resultatet på mail til Kristine. Hvem er 

klassens raskeste pr.km? 

 
 
 
 

 
 
 


