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Mål: Jeg vet hva 
allemannsretten er i 

Norge

Livsmestringsoppgave:

Jeg kan re opp sengen min fint. Hvis det er 
lenge siden du skiftet sengetrekk og laken 
skal du prøve å bytte det helt selv. Spør de 
hjemme før du skifter på sengen.  Hvis det 

blir vanskelig kan du spørre om hjelp :-)

Fysisk aktivitet:

Gå ut i det fine været og bli ute i minst 20 
minutter. Du kan velge hva du vil gjøre. Du kan 

foreksempel hoppe på trampoline, spille ball, gå 
tur i skogen, sykle eller du kan gjøre noe annet du 

liker.

Lesestund:

Kan du noe om "Bengalsk tiger" 
fra før?

Velg en av tekstene om "Bengalsk 
tiger" og les den først for deg selv.

Øv på å lese teksten høyt for noen.

Teksten ligger i "lærerboken" i 
Bookcreator.

Tema: " La det spire og gro"

Gå inn på Salaby og lær om 
allemannsretten:

https://skole.salaby.no/3-4/tverrfaglige-
tema/3-4-trinn/laer-om-allemannsretten

Skriv i Bookcreator hva som er lov å gjøre i 
naturen i Norge og hva som vi må passe på 

så vi ikke skader naturen. Skriv om hva 
innmark og utmark handler om. Skriv hva 

allemannsretten betyr.  Husk å skriv 
allemannsretten til overskrift og lim inn 

bilder som passer til teksten. 

Se filmen "Veddemålet"

Gå inn på Salaby og se de tre 
korte episodene av to barn som 

drar på tur i skogen.

https://skole.salaby.no/3-
4/tverrfaglige-tema/3-4-

trinn/film

Tema: "La det spire og gro" 

Lytt på 3.episode av hørespillet " Den 
hemmelighetsfulle hagen"

https://radio.nrk.no/serie/den-
hemmelighetsfulle-

hagen/MKTT65004365/sesong-
1/episode-3

  

  

Disse nettressursene kan elevene logge seg inn på med sin Feide-bruker:  

www.salaby.no  

www.elevkanalen.no (tidligere Tv2 skole)  

https://skolen.cdu.no/ (Cappelen Damm sitt svar på Salaby)  

https://www.korarti.no/   
https://web.creaza.com/no/ (her kan man blant annet lage tankekart og tegneserier)  

https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver (5.-7.trinn)  
http://lesekloden.no/idag/ (her blir det lagt ut hver dag et nytt tema: dagens tekst, grubliser, videoer, tall)  
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