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Hei 5.trinn! 

Elevene har nå fått hentet bøker og vi har lagt opp til mer oppgaver fra fagbøkene denne uka. Vi ønsker også å få mer kontakt med elevene via Teams, så 

denne uken samler vi klassene til felles møte med sin lærer, og vi gjennomfører gruppesamtaler i de forskjellige klassene. Det blir hver morgen lagt ut viktige 

beskjeder til elevene på Teams som de nå må sjekket ut hver dag før kl. 11. 

• Mandag: Vi legger ut en video om hvordan elevene kan delta på en klassesamtale. Denne må alle elevene se slik at de er klare til videosamtale på 

tirsdag. 

• Tirsdag: Alle elevene skal delta på videosamtale med hele klassen og læreren sin klokka 09.00. Her blir det en del info fra læreren, og elevene 

trenger ikke si noe, kun de som har noen spørsmål.  

• Onsdag: Denne dagen legger vi opp til en annerledes dag, hvor elevene kan velge en mellom tre ulike måter å løse den samme oppgaven på. Dette 

blir en oppgave som legges ut i Teams og som skal leveres til lærer, og elevene får en tilbakemelding. Temaet er «Dyr i skogen», og det er en 

oppgave i fagene naturfag, engelsk og norsk.  

• Torsdag: Denne dagen skal vi gjennomføre gruppesamtaler med elevene. Tider og hvem som skal være på grupper under videosamtalene blir lagt 

ut på Teams dagen før. Elevene skal i forkant lese en side i Kaleido grunnbok og lese over noen av oppgavene. I videosamtalen med læreren skal vi 

da snakke om dette.  

• Fredag: Her legger vi opp til en Kahoot for elevene. Det blir spørsmål fra ukas Supernytt (en del av det de skal gjøre i planen) og fra det dere har 

jobbet med denne uka.  

 

Vi gleder oss til en ny, og litt annerledes, uke sammen med dere! 

 

 

Hilsen lærerne på 5.trinn 

Lina, (Lina.Hvaal.Samuelsen@faerder.kommune.no) 

Kjersti, (Kjersti.Blaadammen@faerder.kommune.no) 

Silje, (Silje.Jorde@faerder.kommune.no) 

Martine, (Martine.Gran.Wang@faerder.kommune.no) 

Karin, (Karin.Aune.Fredriksen@faerder.kommune.no) 
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Uke 17 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Økt 1  
 
Matte: 30 minutter med Multi 
smartøving 
 
Norsk: Kaleido grunnbok B. Les side 80 
og gjør oppgave 1 og 2. Skriv i den nye 
kladdeboken din. Husk å skrive med 
fullstendige setninger.  
 
 
Engelsk:   

Velg mellom A og B: 

A)Les «The Gokstad Ship» og diktet 
«Hidden Treasure» i Quest tekstbok 
s. 154. Øv på å lese diktet høyt og 
oversett. Bruk glosene i venstre 
hjørnet for å forstå teksten. 
 

Velg mellom 1 og 2 innenfor a- 

oppgaven: 

1.Hva forteller tingene som 

beskrives i diktet om personen som 

lå i vikinggraven? 

2.Finn bilder på nettet av 

gjenstandene fra funnet og lag et 

kollasj. Prøv deretter å gjenfortelle 

diktet ved hjelp av kollasjet. 

 

Økt 1  
 

HUSK: 

Videosamtale med 

klassen kl 09.00 
 

Matte:  
Multi 5B s. 20 og 21. Husk å lese 
eksemplene godt før du begynner. 
Her skal du måle med linjal. Gjør 
oppgave 5.38, 5.39 og 5.40. Synes 
du at areal er vanskelig se denne 
videoen en gang til: 
Logg inn på: 
https://campus.inkrement.no/ Med 
feidepassord. Velg radius 5 til 
venstre i den gule menyen. Velg 
nummer 8 «Areal og omkrets». Se 

og gjør oppgavene til videoen. 
 
Norsk: Kaleido grunnbok B. Les side 
81 og 82. Gjør oppgave 7, 8 og 9. 
Skriv i den nye kladdeboken din. 
Husk å skrive med fullstendige 
setninger.  
 

 

Supernytt: 
Se dagens Supernytt på Nrk super.  
  

Økt 1  
 

Tverrfaglig 
dag!  

1. Trykk øverst 
til høyre på 
filer inne på 
Teams.  

2. Velg mappen 
«Tverrfaglig 
dag» 

3. Der skal 
oppgaven 
ligge. Denne 
oppgaven 
skal du jobbe 
med i hele 
dag        

 
 
 
  

Økt 1  
 

Matte: Logg inn på: 
https://campus.inkrement.no/ Med 
feidepassord. Velg radius 5 til venstre i den 
gule menyen. Velg nummer 8 «Areal av 
trekanter». Se og gjør oppgavene til videoen. 
(Dere har sett videoen før, men greit å 
repetere).  
Husk at når du skal finne arealet av en 
trekant, deler vi rektangelet på to. Viktig å 
lese alle eksempler.  
 
Multi 5B: Side 22 og 23, oppgave: 5.43, 5.44 
og 5.45  
 

Norsk: Kaleido grunnbok B. Les side 83. Tenk 
over oppgave: 1, 2, 3 og 4. I dag kommer vi til 
å prøve noe nytt! Vi kommer til dele dere inn 
i grupper, og ringe de ulike gruppene på 
Teams. Grupper og tidspunkt blir lagt ut i 
Teams under filer.  
 
 
 
Supernytt: 
Se dagens Supernytt på Nrk super.   

Økt 1  
 
Matte: 30 minutter med Multi smartøving  
.   
 
Engelsk: Gjør 1, 2 eller 3. 

 
Nb! “There is” brukes når det er en ting, «there 
are» brukes når det er flere ting. Eks: There is 
one person. There are five books. 

 
1. Jobb med oppgaver om there is/ there are i 

Quest workbook s. 92 oppgave 5:13 a, b, c og d . 
 

2. Lag egne oppgaver med there is/ there are til 

noen i klassen. Send oppgavene til en eller flere 

medelever i teams (som har valgt samme 

oppgave). Rett hverandres oppgaver når de er 

sendt tilbake. Hvis du vil så send gjerne en 

oppgave til meg også i teams chat som jeg skal 

svare på. 

Eks:”…..a lot of books in the classroom”. 

(da er riktig svar «there are» fordi det er snakk om mange 

bøker).  

3. Gjør både 1 og 2.  

I tillegg ønsker jeg at du tar kontakt med en medelev, 
besteforeldre eller noen andre. Enten på chat, telefon eller snakke 
fysisk med noen. Da ønsker jeg at samtalen skal foregå på engelsk. 
Dere kan snakke om det dere måtte ønske selv, men ønsker at alle 
får fortalt hva du har gjort i dag/ hva du skal gjøre.  
 
 
HUSK: Kahoot 
  

https://campus.inkrement.no/
https://campus.inkrement.no/
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*Et kollasj er et helhetlig bilde som 

er satt sammen av mindre utklipp.  

 

Gjør begge oppgavene i 

hjemmeskole skriveboken.  

 

B)  Les s. 152 - 154. Gjør talk about it 
oppgavene a og b s. 155. I a - 
oppgaven lager du venndiagram 
(slik vist på s.155) og sammenlign 
begge skipene fra England og Norge. 
B - oppgaven gjør du skriftlig.  
  

 
 
 
 

  

Fysisk aktivitet: 
Se egen plan   
 
Ekstra oppgaver: Hjelpe til hjemme med 

enten søsken eller husarbeid         

Fysisk aktivitet 
Gjett hvor mange hopp du klarer i 
løpet av et minutt. Hopp i ett 
minutt. Gjettet du riktig? 
 
Ekstra oppgaver: Støvsuge 

stue/stuer eller gangen hjemme       
 
  

 
Fysisk aktivitet 
Gjett hvor lenge du kan sitte inntil en vegg 
med beina i 90 grader. Sitt så lenge du klarer. 
Gjettet du riktig? 
 
Ekstra oppgaver: Hjelpe til med middagen 

        

Fysisk aktivitet 
Se egen plan 
 

Ekstra oppgaver: Hjelpe til å brette klær         
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Økt 2 
 

Relemo:  
Nivå 40: Lange Lene på jakt. Velg: 30 
sekunder og 3 ganger.  

Supernytt: 
Se dagens Supernytt på Nrk super.  
 
 
 
 
Kunst og håndverk: Edvard Munch: Se 
filmen «barndommen» og «kunstneren». 
Logg inn med feidebruker.  
https://skole.salaby.no/5-7/kunst-og-
handverk/edvard-munch/se-film 
 

 
 
Ønsker du andre aktiviteter når du 
er ferdig? Se kunst og 
håndverk/musikk arket.  
 
     

Økt 2  
 
Relemo:  
Nivå 40: Lange Lene hjelper til. Velg: 
30 sekunder og 3 ganger.  

 

Krle: 

I Vivo: les s. 168-171.  
Velg 5 valgfrie oppgaver av 

oppgave 1-11 under “husker du 

dette”-oppgavene på s.178. Dette 

er oppgaver til det du har lest. Du 

må gjerne gjøre flere eller alle 

oppgavene 1-11 hvis du ønsker.  

 

Hvis det er vanskelig å lese teksten, 

kan du gå inn på denne linken og få 

boka elektronisk. Her kan du trykke 

på teksten og få den lest for deg. 

Logg inn med feide, åpne vivo 

smartbok, bla deg til riktig side. 

https://www.gyldendal.no/grs/Vivo

/5-7/Vivo-5-7-Smartbok 

 

 

Kunst og håndverk: Edvard Munch: 
Se filmen «selvportrett» og «Munch 
i dag». Logg inn med feidebruker 
 https://skole.salaby.no/5-7/kunst-
og-handverk/edvard-munch/se-film 
 
 
 
 

 

Økt 2   
 

Norsk: Flaskepost til fremtiden: Dere skal 
tegne en flaske i den nye lilla kladdeboken 
din (på den blanke siden). På siden med linjer 
skal dere skrive et brev til dere selv. Brevet 
begynner slik: Hei «navn» 2021. Dere skal 
skrive ned noen av tankene dere har rundt 
det som skjer nå, og hvordan dere håper det 
er om et år. Avslutt med hilsen «navn» 2020. 
Du må skrive minst seks setninger.Fargelegg 
gjerne rundt slik at det ser «gammelt» ut.  

 
 
Kunst og håndverk: Edvard Munch. Logg inn 
med feide. Gjør spillene/aktivitetene 
«Puslespill» og «memory». 
https://skole.salaby.no/5-7/kunst-og-
handverk/edvard-munch/spill-og-aktiviteter 
 
 

Ønsker du andre aktiviteter når du er 
ferdig? Se kunst og håndverk/musikk 
arket.  
 
  

Økt 2  
 

 
Norsk: Kaleido tekstbok. Les side 199 og 200. Gjør oppgave: 2, 4 og 5 i den nye 
kladdeboken din.  
 
 
 
 
Kunst og håndverk: Du har nå lært litt om Edvard Munch. Bruk det du har lært 
eller søk opp på internett. Lag en tegning der du tegner et av bildene han har 
laget. Skriv overskriften til bildet over. Skriv fem faktasetninger om Edvard 
Munch og maleriet du har tegnet. Dette kan du gjøre i den nye kladdeboken 
din. Der er det en skriveside og en blank side.  
 
 
 

Ønsker du andre aktiviteter når du er ferdig? Se kunst og 
håndverk/musikk arket.   

https://skole.salaby.no/5-7/kunst-og-handverk/edvard-munch/se-film
https://skole.salaby.no/5-7/kunst-og-handverk/edvard-munch/se-film
https://www.gyldendal.no/grs/Vivo/5-7/Vivo-5-7-Smartbok
https://www.gyldendal.no/grs/Vivo/5-7/Vivo-5-7-Smartbok
https://skole.salaby.no/5-7/kunst-og-handverk/edvard-munch/se-film
https://skole.salaby.no/5-7/kunst-og-handverk/edvard-munch/se-film
https://skole.salaby.no/5-7/kunst-og-handverk/edvard-munch/spill-og-aktiviteter
https://skole.salaby.no/5-7/kunst-og-handverk/edvard-munch/spill-og-aktiviteter
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Ønsker du andre aktiviteter når 
du er ferdig? Se kunst og 
håndverk/musikk arket.   

Lesestund  
Les 30 min i selvvalgt lesebok, avis, 
tegneserie eller lytt til lydbok  

Lesestund  
Les 30 min i selvvalgt lesebok, 
avis, tegneserie eller lytt til 
lydbok  

 
Lesestund  
Les 30 min i selvvalgt lesebok, avis, 
tegneserie eller lytt til lydbok  

Lesestund  
Les 30 min i selvvalgt lesebok, avis, tegneserie eller lytt til lydbok  
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Kunst og håndverk og musikk uke 17 
 

Kunst og håndverk Utstyr Musikk Utstyr  
Tegneoppgave: Se filmen «Åtto» 
https://skole.salaby.no/3-4/kunst-og-
handverk/tegneskole. 
Se fimlen «Tegn: Åtto» etterpå og tegn 

Ark  
Blyant 
Farger  
 

Skriv en sang: Skriv en sangtekst om 
hvordan det er å ha hjemmeskole. Det kan 
være en rap, eller du kan bruke andre 
melodier å lage tekst til.  

Ark eller kladdebok  
blyant 

Byggeoppgave: Bygg en hytte hjemme, enten ute 
eller inne. Husk at du skal rydde opp etter deg når 
du er ferdig. Ta bilde av hytta de etterpå og send 
gjerne til læreren din.  

Det du har hjemme Øve på cup song: Øve på sangen med 
kopper som dere hadde med Yngvar.  

 

Collage - Dyreportrett  
Collage eller kollasj er et bilde, som er satt 
sammen av mindre utklipp, avisbiter, fotografier, 
tegninger osv. Oppgaven er å lage portrett av et 
dyr. Du kan bruke firkantede, runde, store, små, 
glatte eller krøllete papirbilder for å få fram 
motivet. 
1. Tegn kjæledyret ditt eller noen andre dyr. Når 
du er fornøyd med skissen tegner du den på A4 
ark. 
2. Tegn alle delene på avis/ukeblad papir. Det er 

ekstra fint å velge sider med tekst på 😉 

3. Klipp ut eller riv alle delene. Du finner ut hvilke 
farger og omtrentlig hvilken mengde med lapper 
du trenger for å lage bilde. 
4. Begynn å lime lappene på et ark. (Ha tegningen 
din ved siden av deg). 
5. Lag et overskrift - dyrenavn av bokstavene fra 
ukeblad/avis/bøker 

 

Du trenger: 
- Aviser / ukeblad / gamle bøker 
- Saks 
- lim 
- blyant / tusj 

 

 
 
 
 

https://tonematrix.audiotool.com/  
 
· Tonematrix er et musikkspill der elevene 
ved å trykke på firkanter lager sin egen 
pentatone musikk, dvs. musikk der du bare 
bruker 5 toners skala, i stedet for 7 som 
vanlig. De finner fort ut at alle 
kombinasjoner av de 5 tonene høres bra ut. 
Her kan man lage kombinasjoner, lage 
mønstre og eksperimentere med å bruke så 
få eller mange firkanter som mulig. De 
oppdager også fort hvor de lyse og mørke 
tonene hører hjemme. Musikken går i loop 
hele tiden. (4 takter repeteres) og det er lett 
på fjerne det man har laget og prøve på 
nytt. 

 

 

 

 

https://skole.salaby.no/3-4/kunst-og-handverk/tegneskole
https://skole.salaby.no/3-4/kunst-og-handverk/tegneskole
https://tonematrix.audiotool.com/
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Kroppsøving uke 17 
Denne uka skal dere gjøre to aktiviteter (spell your name og fysisk aktivitet med kortstokk). I tillegg skal dere få en gymbingo 

som dere gjør litt av hver dag. Prøv å få krysset ut alle boksene innen uka er omme        

 

Mandag: Spell your name! Har du et kort navn, utfordrer jeg deg til å også stave etternavnet ditt. Se s. 9 

Fredag: fysisk aktivitet med kortstokk. Se s. 10 

 

Litt hver dag…  

Bruk gymbingoen (s.8) til å være litt aktiv hver dag. Er du kreativ kan du jo lage din egen gymbingo! Send meg gjerne bilde av 

gymbingoen du lager!  
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Gymbingo 😊 Klarer du å 

gjøre alle innen uka er 
omme? Sett kryss for hver 
aktivitet du har gjort!  
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Fysisk aktivitet med kortstokk 

Hei du som er elev på 5.trinn på Teie skole!  

Jeg håper du er klar for en skikkelig utfordring …. 

Du skal ta like mange repetisjoner som kortet du trekker viser. For eksempel hvis du trekker en kløver 10, skal du ta ti situps. Trekker du Kløver 4, tar du fire situps osv. 

Husker du ikke hvordan øvelsen er, så kan du velge en du husker 😊 Hvor mange kort klarer du? Du må trekke minst 10 kort. Klarer du flere, eller orker du hele 

kortstokken?  

 

     = SITUPS  

 

= FROSKEHOPP 

 

=PUSH UPS 

=KNEBØY 

(PSST: ESS = 10 BURPEES) 

 


