
 

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. 

 
 MH/NATURFAG 

 Oppgave i dag:   
Sjekk ut om du har det du trenger til oppgavene i fagene onsdag og fredag (disse 
oppgavene får du senere i uka). 
Du trenger: jord/plantejord, melkekartong, en stor tomat (helst godt moden) , 
ingredienser til muffins (finn oppskrift i Matopedia (kokeboka di) eller på 
nettet/annet sted). 
  
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 
  

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


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

 Påskehønene 
  

 Løs rebusen:  
  
  

 
  

Svar: 

  
  

Matematikk:  

 Gjør oppgaver i Salaby Drillrom.  Her skal du løse matteoppgaver i Geometri. Jobb i 
15 minutter. 
  

 Vi repeterer divisjon: 
Jobb minimum 10 minutter med Regneregn (Velg divisjon) eller Gruble-deletrening 
(Velg mellom Middels, Lett eller Delepokal (utfordring). 
Skriv inn poengene dine her: 
  
  
Engelsk 

 Jobb 30 min med engelsk oppgaven du fikk i går. 

 Skriv inn områdene som du nå har funnet fakta om her:  
  
  
Dagens fakta fra Supernytt 
  

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

https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1/paskeklassiker-en-slags-paskekrim/paskehonene
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/drillrom1
https://www.matematikk.org/trinn5-7/regneregn/
http://www.gruble.net/matte/dele/


  
Samfunnsfag: 

 Se på filmen om Fn 

 Gjør quiz om FN på elevkanalen etterpå. Trykk på bildet som kommer fram. 
  
Fysisk aktivitet 

 Hopp 30 min på trampolinen din hvis du har, eller du kan sykle en tur til Borgheim. 
  
  
  
Touch 

 Øv 15 min hver dag. Begynn på leksjon 12: 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 

 I dag skal du ta bilde av deg selv oppe på trampolinen eller utenfor på bakeriet  
på Borgheim på sykkelen din. Husk å sett inn bilde her, så vi får kåret dagens bilde. 
  
  

 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/63245
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/63245#quiz
https://sense-lang.org/typing/tutor/keyboardingNO.php

