
Oppdrag fredag 27.mars 

Kjære 7.trinns elever og alle hjelpere. Gratulerer med 

nok en uke med flott innsats, og takk for alle hyggelige 

samtaler. De vi ikke fikk tak i i går prøver vi igjen. Vi håper du 

holder koken på samme flotte måte i dag og en uke til, og så er 

det påskeferie!  

I dag er det kort dag med matte, engelsk og musikk. Elin, 

Tone og Kristin er tilgjengelige.  

Ca kl 9.30 i dag vil det være mulig å delta i et kort klassemøte 

på teams, gå inn på hovedsiden til 7.trinn og trykk Bli med. 

Husk å sette mikrofonen på MUTE når du ikke snakker, så blir 

det lettere å høre hva Elin og Kristin sier.  Vi blir alt for mange 

hvis alle kommmer, men vi skal forsøke en bedre løsning til 

uka. 

Matte: 

I dag skal vi i utgangspunktet jobbe 1 time med Multi Smart Øving, du kan godt ta 
deg en pause midtveis. Noen av dere er ikke ferdige med «leksene» inne på 
Campus Matte. De som ikke er ferdige der fortsetter å jobbe ½ time med Campus, 
deretter ½ t på Smart Øving.  

Dersom du trenger flere øvingsoppgaver finner du flere oppgaver om brøk her: 
https://radius5-7.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=2247039&sek=2030513 

Du kan også velge å ta noen oppgaver i Multi 7B, fasit ligger på hjemmesiden. Bruk 
Multiboka for å se eksempler du ikke skjønner. Ring Elin på Teams dersom du 
trenger hjelp! 

Engelsk: 

1. 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.  

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 brukernavn og passord hvis du trenger. 

Musikk: 

Fysisk aktivitet  

https://radius5-7.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=2247039&sek=2030513


Husk å være i aktivitet minimum 20 minutter hver dag. Du kan hoppe tau, løpe eller 
gå deg en tur, hoppe i trampoline eller hva med å øve litt på Dynamite på Just 
Dance? Det nærmer seg april og “Dansens dag” 
https://www.youtube.com/watch?v=BXcyVlzIo7w  
  
 
For dere som har gitar hjemme. 
Det ligger et supert gitarkurs på musikksidene til Salaby 5-7, kanal S. Lykke til! 
 
Grafisk notasjon/Edvard Grieg 
Se og lytt til «Dovregubbens Hall» https://www.youtube.com/watch?v=RIz3klPET3o 
Les eller lytt til teksten om Dovregubbes hall på Salaby 5-7- kanal S, musikk - 
Superstjerner fra gamledager Edvard Grieg - inn i musikken (Dovregubbens hall) 
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