
Oppdrag mandag 30.mars  

God morgen og velkommen til 3. coronauke! 

Igjen en uke der skolearbeid skal gjøres hjemme med søsken og foreldre som hjelpelærere, 

vi håper dere alle holder motet oppe og er klare for siste innspurt før påskeferien.  

I dag forsøker vi rom-møter. Klikk på Bli med når du ser den blå stripen på 7.trinn siden på 

teams. Rom 1: kl 9.30 Rom 2: kl 9.45 Det er mest for å si hei og god morgen       

I dag skal du jobbe med 4 fag. Natrufag, engelsk, KRLE og matte. Du velger selv 

rekkefølgen. Husk å ta pauser flere ganger. Ikke jobb med noen av fagene mer enn en time 

hvis ikke du har lyst. Husk; vi planlegger fagene slik at vi håper du får best mulig 

forberedelse til ungdomsskolen, vi prøver også å ta hensyn til at det ikke er så lett å holde 

fokus hjemme. 

Naturfag  

Logg deg inn med Feide på www.brettboka.no 

1)Trykk på skolekjøp 
2) søk på globus 
3) legg inn corona20  

 

4) trykk  så kommer boken opp  

Les side 118- 123 og gjør oppgave 1-3 i klassenotatblokka 

(skal leveres i dag, mandag 30 mars) 

Naturfag/ K&H – leveres senest torsdag. 

Oppgave 2. 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 

- Hva måtte du hatt av elektronikk for å få den til å virke. 

Engelsk 

Les/lytt 10 minutter i boka fra fredag og skriv en oppsummering på klassenotatblokka Week 

14, oppgaven står på siden. 

http://www.brettboka.no/


Etterpå kan du kose deg med denne litt barnslige, men søte fortellingen om The Easter 

Bunny 

https://www.youtube.com/watch?v=xP__j1Fviaw&fbclid=IwAR0RACWQGb9W_4kC8jPqm1

MWSJuGwkbi7otgUJ791LzfpNE-2Ec1fD3Hyt8&app=desktop 

KRLE 

Denne uken handler det om buddhistisk etikk. 

1.Les s.89-93 langsomt og nøye.  Husk at overskrifter, illustrasjoner og margtekst gir viktig 

informasjon. 

2.Svar på oppgave 6, 7 og 8 under Kan du dette om buddhistiske skrifter? S.95 Her må det 

være mer enn én setning til hver oppgave. Skriv på klassenotatblokka, hvis du ikke har avtalt 

noe annet med Tone. 

3. Gjør eller si noe hyggelig til en du har kontakt med nå om dagene. Fortell om det i Krle 

mappen i klassenotatblokken. Denne oppgaven hadde du i forrige uke også. Den kan vi ha 

flere ganger.          Hyggelig å lese hva dere hadde gjort i forrige uke. 

Matte: Målet er å kunne regne med prosent 

Jobb 60 min med Multi smart øving eller i Multi7b boka.( fasit ligger på hjemmesiden under: 

NYTT FRA TRINNET) 

Hvis du skulle stå fast, går du inn og bruker leksjonene på campus. 

De som har ekstra gruppe i Campus kan jobbe med oppgaver der. 

https://www.youtube.com/watch?v=xP__j1Fviaw&fbclid=IwAR0RACWQGb9W_4kC8jPqm1MWSJuGwkbi7otgUJ791LzfpNE-2Ec1fD3Hyt8&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=xP__j1Fviaw&fbclid=IwAR0RACWQGb9W_4kC8jPqm1MWSJuGwkbi7otgUJ791LzfpNE-2Ec1fD3Hyt8&app=desktop

