
Hei 
  
Husk at dere skriver svarene på oppgavene inn på denne siden. Da blir det lettere for 
oss å se hva du har gjort. Du må skrive med fullstendige setninger. Husk at du skal 
starte en setning med stor forbokstav og avslutte med punktum.  
  
Se på arbeidsprogrammet som du jobbet med i går, det kan hende du har fått en farget 
kommentar på det du har gjort.  
  
Det blir felles videosamtale i teams kl. 09.00. og kl. 13.00. Her skal alle delta! Det er 
viktig at du har teams oppe slik at vi kan ringe deg opp, om du ikke kommer inn. 
Yvonne innkaller til møtene.  
  
Du kan også ringe:  

 Torhild (helsesykepleier): 40911931 

 Alarmtelefonen for barn og unge: 116111 nettsiden finner dere her: 
https://www.116111.no/ 
  
Mål uke 14: 
Matematikk: 
• Jeg kan regne ut volum av et prisme 

  
Norsk: 
• Jeg kan skrive en oppsummering 
• Jeg kan skrive en fortelling 
• Jeg vet at jeg alltid må lese igjennom det jeg har skrevet.  

  
Engelsk: 
• Jeg kan bruke digitale verktøy og finne fram informasjon 
• Jeg kan skrive en faktatekst på engelsk. 

  
  
NORSK 
Det nærmer seg påske, og da er det tradisjon å lese påskekrim. Denne uken skal alle lese 
"Flukten til verdens ende" av Arne Svingen. Du skal lese minimum 15.min i boken hver 
dag. (Dette er også en lydbok).  

 Mandag Flukten til verdens ende 
  
  

 Skriv en påskekrim. Du må ha med: en innledning, en hoveddel hvor det oppstår et 
problem/noe som skal løses, og en avslutning hvor problemet blir løst.  
Ord som kan være med i fortellingen din: Påske, ran, drap, død, ulykke, trist, leit, 
sorg, glede, skummelt,  
  
Du må ha med beskrivelse av personene som er med og miljøet de er med i.  

https://www.116111.no/
https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1/5-7-trinn-flukten-til-verdens-ende


Husk at du må skrive fullstendige setninger. Fortellingen må være på minimum 1 
side med skriftstørrelse 12. Skriv fortellingen din på siden som heter "Påskekrim". 
Du skal også jobbe med denne fortellingen i morgen.  
  

  
  
Påskekrim: 
Se fjerde episode av dagens påskekrim og svar på oppgavene.  

 Fest eller forferdelse 
  

 Hvordan tror du dette ender? Skriv en avslutning på historien her.  
  
  
Matematikk 
Les hele oppgaven før du starter å løse den! 

 Løs Sudoku. Sudoku er som et kryssord hvor du skal plassere tall i stedet for 
bokstaver.  
Du skal plassere tallene 1-6 bortover, nedover og i hver farge. Det er for eksempel  ikke 
lov til å bruke samme tall i samme rad eller innenfor samme farge. Hvilket tall tror du 
skal stå inne i den gule ringen? 

 
Prøv først, men det er lov å bruke hjelp knappen. Her kan du få litt hjelp, 
få hjelp til neste steg videre, og få fasit (Det er ikke lov å bare lime inn 
bilde av fasiten!).  

 

https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1/paskeklassiker-en-slags-paskekrim/fest-eller-forferdelse
https://www.matematikk.org/trinn5-7/sudoku/


  
Du kan velge mellom 6x6 (lettere) og 9x9. Du kan også stille inn nivå lett--
>vanskelig nederst på siden. 

 
Ta skjermbilde eller bruk utklippsverktøy for å ta bilde av utfylt sudokubrett og lim inn 
her: 
  
  

 Vi repeterer multiplikasjon: 
Jobb minimum 10 minutter med Regneregn (Velg Multiplikasjon) eller Gangetabellen  
Skriv inn poengene dine her:  
  
   
  
Engelsk 

 Lever faktateksten din om dyret du valgte i engelsk.  
  
  
Dagens fakta fra Supernytt 
  

 Se dagens episode fra "Supernytt", skriv 3 faktasetninger fra sendingen.  
1. 
2. 
3. 
  

  
Sykkelteori 

 Logg inn på Sykkeldyktig.no (trykk på blå lenke) med feideinnlogging. Trykk +Meld 

deg på et kurs. 

Bruk kurskode: UGGW. Du kommer inn i klassen: Trafikkekspertene. 
Lærerne ser når du er logget inn, og hvordan du jobber med oppgavene. 
Du skal se filmer og gjøre oppgaver. Husk å se ferdig hele filmen.  
Du skal jobbe med kapittelet: 
-Passe på seg selv i trafikken 
  
  
  

 Hva er påbudt utstyr på sykkel? (Hvis du ikke husker må du se filmen igjen) 
Svar her 
  

https://www.matematikk.org/trinn5-7/regneregn/
https://www.gangetabellen.net/
https://sykkeldyktig.inkrement.no/Account/Login?ReturnUrl=%2f


  
Fysisk aktivitet 
  

 Løp 10 runder rundt huset ditt. Finn fram hoppetau, rokkeringer, ball, badminton med 
ball eller annet utstyr du har 

  Lag en intervall økt 
Hopp så mange ganger du klarer i 1 min med hoppetauet ditt (tell, skriv ned) 
Kast ballen opp i luften og ta imot i 1 min (hvor mange gagner- tell- skriv ned) 
Rokkering- hvor mange ganger klarer du å få den til å gå rundt livet før den detter ned - 
skriv ned 
Badminton rekkert og ball- hvor mange ganger klarer du å slå den opp uten at den går i 
bakken på 1 min- noter antallet 
Gjenta øvelsene 3 ganger 
  
Skriv inn antallet bak øvelsene med annen farge 
  
  
Touch 

 Øv 15 min hver dag. Begynn på leksjon 14: Touch 
Skriv inn hvilken leksjon du har gjort og hvordan det går. 
 Husk å være nøye med at du legger fingrene på riktig tast. 
  
Dagens bilde/KH 

 I dag skal du ta bilde av collage-bildet ditt. 
Framgangsmåte: Klipp ut mennesker fra blader og aviser. Klipp kroppsdelene fra 
hverandre slik at du for eksempel får hoder, kropper, armer og bein hver for seg. Sett 
kroppsdelene sammen igjen til "nye" mennesker. Lim de opp på et ark. 
Husk å sett inn bilde her, så vi får kåret dagens bilde. 
  
  
  
  
  

 

https://sense-lang.org/typing/tutor/keyboardingNO.php

