
Oppdrag tirsdag 31.mars    (3. koronaukes 2.dag      ) 

Velkommen foran skjermen igjen gullunger og gode foresatte!  

Tusen takk til dere som har sendt inn morsomme bilder og filmer av roboter allerede (fristen 

er torsdag) I dag legger vi ut en oppgave til som har frist torsdag, for å gjør den trenger du et 

eller to egg og en tusj. Lag bildene slik at du kan legge dem på 7.trinns Teams side og de kan 

være en hyggelig hilsen eller morsom oppmuntring til andre på trinnet. Her er også fristen 

torsdag, så du kan godt gjøre det i K&H «timen» torsdag       

Oppgaven finner du på Nytt fra Trinnet på hjemmesiden og nedenfor teksten her.  

Til alle foresatte, vi vil GJERNE ha tilbakemeldinger på hvordan dette har gått, og vi er åpne 

for alle tips til forbedringer dersom dette skulle fortsette også etter påsken.  

I dag skal du jobbe med 3 fag, Norsk, Matte og Samfunnsfag.  

 

NORSK: kontakt Kristine hvis du lurer på noe om norsken 

Du skal skrive en fakta-fortelling om Corona-viruset i BookCreator. Før du får starte å skrive, 

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.  

Les gjennom hele oppgaven før du ser videoene. Fordel arbeidet på tirsdag og onsdag. 

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

7/norsk/forfatterskolen/a-skrive-fakta 
2. Gå til klassenotatblokk →Norsk→uke 14 og gjør forarbeid og oppgaver til video 2. 

3. Se video 3 og 4. 

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

4. 

5. Se video 5.  

 BookCreator får du tilgang til på onsdag slik at du bruker tirsdag og onsdag til å se video, 

samle fakta og gjøre forarbeid. 

Matte – kontakt Madelen eller Tone hvis du lurer på noe om matte. 

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

FRA TRINNET)  (husk det skal være 90 min smart øving i løpet av uka til sammen) 

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. 

Samfunnsfag – kontakt Kristin etter kl 11.00 hvis du lurer på noe om samf.fag. 

Hvem var Karl 12 og Tordenskjold? 

1. Les s. 146-148 i Globus S om den store Nordiske krigen.  

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/forfatterskolen/a-skrive-fakta
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/forfatterskolen/a-skrive-fakta


2. Så kan du se en eller to av disse filmene for å se hvordan soldatene og festningen og 

alt de hadde å sloss med så ut.  

Fredriksten festning 11 min https://www.youtube.com/watch?v=FpcpCXVxfgQ 

Karl 12.s angrep på Halden 9 min https://www.youtube.com/watch?v=xcqBrj-ZQHI 
Tordenskjold og slaget om Dynekilen i 1716 https://www.youtube.com/watch?v=MgyYuHRIDIM 

En film fra NRK om Karl 12., 25min https://tv.nrk.no/program/KOID75000519 
Et slags skuespilll om den store nordiske krigen, 7 min 

https://www.youtube.com/watch?v=mM7XjP_fwcM 
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