
Tirsdag 14.4. Onsdag 15.4. Torsdag 16.4. Fredag 17.4. 
Økt 1 - Norsk  
Gå inn på Salaby.no – 
«Byparken» – Naturfag. 
Trykk på «Se film».  
Der kan du velge deg  
en dinosaur.  
 
Se både del 1 og del 2. Lag 
en pen overskrift og skriv 
minst ti setninger om hva 
du lærte av filmen. Se den 
gjerne igjen om du ikke 
husker alt. Skriv gjerne på 
PC i PowerPoint eller 
Word og send teksten din 
til en av lærerne dine. Da 
får du en tilbakemelding 
på teksten din.  
 
For å logge inn: 
Trykk på Gyldendalbruker 
Brukernavn: tei2 
Passord: sau 

Økt 1 - Matte 
Gjør oppgave 30 på side 
103 i Multi 4B.  
 
Valgfritt:  
Gjør oppgave 53 og 54 på 
side 111 i Multi 4B.  
 
 

Syng en sang!   
https://learnenglishkids.briti
shcouncil.org/songs/feelings
-are-feelings   
 
 
  
 
 
 
Hvilke følelser (feelings) 
handler sangen om? 

Økt 1 - Norsk 
Gjør en mimelek med ulike 
sporter/aktiviteter med en eller 
flere i familien din.  
La det det gå på rundgang hvem 
som mimer og hvem som 
gjetter.  
Forslag til sporter: 
«kunstløp, ishockey, slalåm, 
crossfit, bordtennis, sykling, 
sjakk, golf, bowling, skateboard, 
fotball, dans, stuping, 
basketball» Klarer du å mime 
alle sportene?  
 
Skriv en kort fortelling på PC 
eller i skriveboken om hvem du 
hadde mimelek med, og hvilke 
sporter dere gjennomførte.  
Send gjerne teksten din til en av 
lærerne dine.  

Økt 1 - Norsk 
Les 30 minutter i selvvalgt bok 
eller hør på en lydbok herfra:   
https://skole.salaby.no/3-
4/norsk/bibliotek  
 
For å logge inn:  
Trykk på Gyldendalbruker 
Brukernavn: tei2 
Passord: sau 
 
Ta gjerne frem en pute eller et 
pledd, og sett deg på et 
komfortabelt sted.   
  
Skriv et lite sammendrag av det 
du leste. Skriv det enten i rød 
skrivebok eller send det til en 
av lærerne dine.  
Du skal ha med:   
Tittel på boka, forfatter, litt om 
hva boka handler om, og hva 
du synes om boka/teksten du 
leste 

Økt 2-Matte 
Nytt tema: Tallmønster 
I disse oppgavene skal 
elevene utforske 
strukturer og forandringer 
i enkle geometriske 
mønstre og tallmønstre. 
Ved hjelp av mønstre laget 
av ruter skal elevene finne 
antallet ruter som hver 
figur vokser med for hver 
gang en lager en lik, men 
større figur. Det vil være 
flere måter å beskrive 
hvordan mønsteret 
vokser. 
 
Gjør oppgave 28 og 29 på 
side 102 i Multi 4B.  
 
Valgfritt: 
Gjør oppgave 52 på side 
111 i Multi 4B.  
Jobb 20 minutter på Multi 
smartøving.  
 
 
 
 

Økt 2-Norsk  
Leselekse: Skriv dette i 
Google: «Leseklodens 
hjemmeskole». Trykk på 
lenken – Dagens tekst. 
Les teksten og gjør 
oppgavene nederst etter 
teksten. Når du er ferdig, 
trykker du på dagens ord 
øverst og gjør oppgavene 
der.  
 
Ekstra: Gjør dagens 
grubliser, dagens 
oppgaver, dagens tall 
og/eller dagens videoer 
på lesekloden 
hjemmeskole. På samme 
side som leseleksen er på. 
Du trenger ikke gjøre alle 
om du ikke vil.  
 
Husk: Du er veldig flink 
som jobber hjemme med 

skoleoppgaver        

Økt 2- Naturfag/kunst og 
håndverk. 
Dere skal se på dinosaurene fra 
Salaby, velg dere en eller to som 
dere skal tegne på et A-4 ark. Du 
må fargelegge og tegne 
landskapet rundt dinosaurusen 
din. Skriv hva slags type du har 
tegnet. Ta med tegningen på 
skolen, med navnet ditt på. 

Økt 2- Matte 
Gjør oppgave 31A og B på side 
103 i Multi 4B.  

 
Valgfritt:  
Gjør oppgave 31-C på side 103 i 
Multi 4B.  
Jobb 20 minutter på Multi 
SmartØving.  
 
 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/feelings-are-feelings
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/feelings-are-feelings
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/feelings-are-feelings
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek


Fysisk aktivitet 
Få med deg familien eller 
søsken på en 
aktivitetssirkel. Prøv så 
godt du kan å utføre hver 
øvelse i ett minutt, og ta 
30 sekunders pause 
mellom øvelsene.  
 
Øvelse 1 - Høye kneløft 
Øvelse 2- Planken 
Øvelse 3- Push-ups 
Øvelse 4 - Hoppende utfall 
Øvelse 5 - Sit-ups  
 
Tips: Sett gjerne på god 
musikk for ekstra 
motivasjon! 

Fysisk aktivitet 
 Ta med deg 
naturbingoen ut i 
skogen/hagen og se om 
du får bingo! (Se vedlegg) 
 

 

Fysisk aktivitet 
 Hvor mange burpees klarer 
du på ett minutt? Ta deg en 
pause og se om du klarer å slå 
antallet. Utfordr gjerne noen i 
familien. 
 

Fysisk aktivitet 
 Lag en hinderløype ute. Ta 
tiden på hvor lang tid du 
bruker. Ta deg en 
drikkepause og prøv å slå 
rekorden din. 

Økt 3 - Engelsk  
Les The Spring Song i TB 

side 68, gjerne sammen 
med en voksen. (Måne: 1. 
vers, sol: 1.-3.) Forstår du 
hva sangen handler om?  
Prøv å synge sangen på 
melodien til  
Jo mere vi er sammen! 
Øv på glosene: 
I can hear – jeg kan høre 
the birds sing – fuglene   
                             synger 
that means – det betyr 
it’s (it is) spring – det er vår 
the bees buzz – biene  
                             summer 
the lambs bleat – 
                 lammene breker 
the calf moos – kalven  
                            rauter 
tweet – kvitrer    (Måne hit.) 

I can feel – Jeg kan føle 
the bee sting – bien    
                            stikker  
bare – bare, nakne 
puddles – sølepytter 
showers – regnskurer 
Which senses are 
missing?  – Hvilke sanser   
                     mangler? 
 
Valgfritt: Gjør oppgave a, 
b og c på side 68. Skriv 
hvis du vil.  
 
 
 
 
 

Økt 3 - Samfunnsfag 
Gå en tur ut i skogen med 
noen som er hjemme 
sammen med deg.  
Ta med deg den røde 
skriveboka, og skriv noen 
stikkord om noe som:  
«Overrasker deg» 
«Gjør deg trist» 
«Du synes er veldig 
vakkert» 
«Er mykt» 
«Du aldri har sett før» 
«Gjør deg glad» 
«Stikker» 
«Du ikke trodde du skulle 
finne i skogen».  
 
Når du kommer hjem fra 
turen, bruker du 
stikkordene dine til å 
skrive en tekst. Her er det 
supert om du skriver inn i 
Word/PowerPoint og 
sender til læreren din, 
eller du kan skrive i rød 
skrivebok. 
 
For eksempel:  
Det som overrasket meg 
da jeg var ute i skogen, 
var …  
 

Økt 3 - Matte 
Lag ditt eget tallmønster i 
grønn rutebok eller på ark. 
Bruk farger og fantasien.  
 
Valgfritt:  
Gjør oppgave 55 på side 111 i 
Multi 4B.  
 
 
 
 
Syng en sang! 
 
 
 
 
 
 

 
https://nrksuper.no/serie/sammen-
alene/MSUM11000120 

Økt 3 - Engelsk 
Syng en sang!  
 I can see a rainbow: 
 

 
 
 
https://learnenglishkids.britishcou
ncil.org/songs/i-can-sing-rainbow  

 
Jobb her minst 20 minutter: 
 
 
 
 
 

 
https://www.lokus.no/open/quest
elevnettsted4/Spring-Time (Test 
yourself: 1-16)  
 
Enklere oppgaver her: 

 
 
 
 
 

 
https://www.lokus.no/open/quest
elevnettsted3/Home-and-family 
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Hei, alle på 4. trinn!   

Vi håper dere har hatt en god påskeferie! Foran oss ligger nå to nye skoleuker med 

hjemmeundervisning. Det vil si at vi jobber på samme måte som de tre siste ukene før påske.  

Vi minner om: 

• Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe! Bruk Teams, mobiltelefon eller e-post.  (Forts.) 

Lesestund:  
Les 30 minutter i selvvalgt 
bok, eller hør på en lydbok 
herfra:  
 
https://skole.salaby.no/3-
4/norsk/bibliotek  
 
Eventuelt kan du også lese 
Aftenposten Junior, finn 
en artikkel du synes er 
interessant.  
 
https://www.magasinplus
s.no/#aftenposten-junior 

Lesestund: 
Les 30 minutter i selvvalgt 
bok, eller hør på en 
lydbok herfra:  
 
https://skole.salaby.no/3-
4/norsk/bibliotek  
 
Eventuelt kan du også 
lese Aftenposten Junior, 
finn en artikkel du synes 
er interessant.  
 
https://www.magasinplus
s.no/#aftenposten-junior 

Lesestund: 
Les 30 minutter i selvvalgt bok, 
eller hør på en lydbok herfra:  
 
https://skole.salaby.no/3-
4/norsk/bibliotek  
Eventuelt kan du også lese 
Aftenposten Junior, finn en 
artikkel du synes er interessant.  
 
https://www.magasinpluss.no/#
aftenposten-junior 
 

Valgfritt 
Lyttestund: Hør på 
verdensberømt vårmusikk! 
https://www.nrk.no/kultur/syv
-klassiske-perler-som-priser-
varen-1.14480506 

 
 
 
 
 
 
 
 

Annet 
Gå ut i hagen/skogen med 
noen hjemme, og gå på 
leit etter hestehov, tre 
med gåsunger, 
sommerfugl, kjøttmeis, 
maurtue og skjære.  
Skriv tellestreker til de 
ulike og lag til slutt et 
søylediagram.  
 
 
Valgfritt:  
 
 
 
 
 
 
 
Les om fuglekasse her:  
https://bit.ly/2JvKGs9 
 

Annet 
Lag din egen 
«papersquishy».  
 
Du trenger:  
Et ark, tusj/fargeblyanter, 
tape, bomull, saks og en 
blyant.  
 
1. Brett arket i to. 
2. Tegn en figur eller hva 
du ønsker.  
3. Klipp ut figuren din. 
4. Forsterk figuren med 
tape (forside og bakside) 
så de tåler å bli «klemt» 
på.  
5. Tape delene sammen, 
men la det bli igjen en 
liten åpning.  
6. Fyll figuren med bomull 
(ikke for mye).  
7. Tape helt igjen.  
 
Send oss gjerne et bilde 
av resultatet! 

Annet 
Lag din egen fargesirkel av 
gjenstander du finner hjemme. 
Send gjerne bilde til læreren din.  
Her er et eksempel:  
 
 

Annet 
Ring og snakk med et 
familiemedlem/venn du ikke 
snakker med så ofte. Fortell 
om hjemmeskole og spør 
hvordan de har det. 
 
Eksperiment, 
naturfag/engelsk:  

What makes a seed grow?  
An experiment 

 
 
 
 
 
 
 
Les i TB s. 70 og i WB s. 58. Følg 
instruksjonene og skriv 
rapport! 

 

Skriv raskere på pc – øv litt 
hver dag: https://sense-
lang.org/typing/tutor/keyboa
rdingNO.php 

 

Skriv raskere på pc – øv litt 
hver dag: https://sense-
lang.org/typing/tutor/keybo
ardingNO.php 

 

Skriv raskere på pc – øv litt hver 
dag: https://sense-
lang.org/typing/tutor/keyboardingN
O.php 

 

Skriv raskere på pc – øv litt hver 
dag: https://sense-
lang.org/typing/tutor/keyboarding
NO.php 
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• Vi lærere vet at det ikke alltid er like lett å ha hjemmeskole, det kan være vanskelig å 

konsentrere seg, og det er ikke sikkert at det er voksne som kan hjelpe deg.  

Men gjør så godt du kan og prøv å jobbe like lenge som du gjør i løpet av en vanlig 

skoledag. Hvis det er oppgaver du ikke forstår, hopp til neste oppgave, les mer i ei bok 

eller gjør andre oppgaver på nett. 

• Gjør ekstraoppgavene (de valgfrie) hvis du har tid! Hjemmeskole bør altså vare like lenge 

som vanlig skole. Vil du ha større utfordringer, søk på nett eller ta kontakt! 

• Send gjerne oppgaver du har gjort, til læreren. Bruk e-post, Teams eller ta et bilde med 

mobilen. 

• Skolen forventer ikke at alle får gjort alt på planen! For eksempel, på en del av de 

praktiske oppgavene kan det være hyggelig om flere deltar – hvis det passer slik. Men det 

er ikke sikkert at det lar seg gjøre hjemme hos deg!     

• Viktig om Teams:  

o Snakk med en voksen før du går inn på Teams. 

o Teams bruker vi til beskjeder, samtaler og samarbeid. Her kan vi bli bedre 

kjent, ingen skal holdes utenfor!  

o Du har ansvar for å få med andre! Ta gjerne kontakt med noen du ikke har 

snakket med før! 

o Vi skriver og snakker hyggelig til hverandre og om hverandre – alltid! 

o Opplever du noe leit, dumt eller ekkelt på Teams? Ta kontakt med en voksen 

med én gang! 

o Du har lært nettvett; det skal du bruke på Teams – og alltid når du er på 

nett! Se under! 

 

Du har kanskje hørt at skolene snart åpner igjen for 1.-4. trinn? Men husk: Vi vet ikke om det blir 

skole akkurat slik vi er vant til! Vi må alle vente på beskjed om hvordan skoledagen organiseres – 

både elever, foresatte og lærere. 

Vi ønsker alle ei fin uke! 

 

Hilsen lærerne på 4. trinn 

 

 

 



 

Her kan du lære enda mer om nettvett: 

 

 

https://skolenmin.cdu.no/_/tverrfaglig/nettvenn-5d65148f942f240010f808ba-

5d667dc4390c4e00291b5304?showIntro=true 
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