
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 på fredag, 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. Alle 
skal være med! 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 13: 
Matematikk: 
-Jeg vet at volum forteller hvor mye plass det er i en figur. 
-Jeg kan regne volum. 
-Jeg vet at måleenheten volum skrives som 1cm3 

  
Norsk: 
• Jeg vet at noen ord skrives med o, men uttales med u-lyd.  
• Jeg vet at noen ord skrives med stum g, d, h og t. 
• Jeg kan skrive fullstendige setninger. 

  
Engelsk: 
• Jeg kan svare på spørsmål rundt teksten jeg har lest 

• Jeg kan presentere korte tekster for andre 

• Jeg kan bruke digitale verktøy og finne fram til informasjon 

  

https://www.116111.no/


KRLE: 
-Jeg vet hvorfor vi feirer påske.  

  
MAT OG HELSE 
Frivillighets-oppgaven i dag: 
Støvsug og vask godt det rommet du sover i. 
  

 SPRÅKBRUK 
På skolen er det noen elever som bruker mindre pene ord når de snakker 
med andre medelever eller voksne. Det er ikke akseptabelt å såre andre 
mennesker med dårlig språkbruk.  Du vet best hvilke ord du bruker selv. 
Reflekter først over disse to spørsmålene. Deretter svarer du på 
spørsmålene her på siden. 
  
• Hvilke stygge ord bruker du selv? 

  
• Hvilke stygge ord har du hørt andre bruke? 

  

  
MATEMATIKK: 
Velg mellom: oppgave 1 eller 2 

1.  Jobb med Areal og overflate oppgave C nivå 1, 2 eller 3 på Multi 
nettoppgaver .  
Velg et annet nivå enn det du hadde fredag forrige uke. 
Husk at du kan trykke på spørsmålstegnet for å få forklaring på 
oppgavene.  
Gjør alle oppgavene slik at du får alle ansiktene (se nederste bilde). 

 

https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_6a_4
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_6a_4


 
  

Lim inn skjermbilde her når du er ferdig:  
(Trykk på tasten som heter PrtSc på tastaturet)  
Så høyreklikker du her og velger Lim inn/ eller bruk utklippsverktøyet 
nederst på pcskjermen din. 
Infofilm om utklippsverktøyet 

 

  
2.  Jobb minimum 15 minutter med Multi Smart Øving. Vi jobber 

videre i kapitelet om Geometri. Dersom programmet henger seg 
opp, må du ta en pause og logge deg inn igjen ved et senere 
tidspunkt. Det er mange som bruker dette programmet om dagen.. 

  
NORSK:  
  
Finn en bok hjemme eller i biblioteket til Salaby. Les minimum 15.min 
(gjerne 30.min) i boken din hver dag. Du kan også høre på lydbok.  
  
 Tirsdag 
  

Grammatikk: 
Stum g, h, d og t 
Når en bokstav ikke uttales, sier vi at den er stum. Det kan være lett å 
glemme de stumme bokstavene.  
  
 Les side 152 i brettboka 
  
 Gjør oppgave 4 og 5 på side 153 i brettboka. Skriv svarene her.  
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=NryZJgzo65E
https://multi.smartoving.no/
https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket


  

Engelsk 
  

 Jeg har blitt hørt av :                 i glosene i dag. 
 WB 
Nivå 2: oppg. 166 og 167, Nivå 3: oppg. 171 
Husk og gjør bare de oppgavene som tilhører ditt nivå. 
  

 

  

 

  

  

  



 
  
  
  

 
  
  

Dagens fakta fra Supernytt 
  



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

  
  
KRLE 
  
 Se på bildet som er på side 167 i "Vi i verden". Beskriv alt du ser. Svaret 
skriver du her: 

  
  
Fysisk aktivitet 
  

 Utfordring: Kortstokktrening 2 
Utstyr: En kortstokk  
Kortstokktrening skal gjøres to forskjellige dager. Hver av dagene trekker 
du 26 kort. Hver sort i kortstokken representerer en øvelse (som vist i 
skjemaet under). Trekker du en kløver skal du for eksempel gjøre knebøy 
og hvis du trekker en hjerter skal du gjøre spensthopp. Verdien på kortet 
bestemmer hvor mange repetisjoner du skal gjøre. Trekker du en kløver 5, 
skal du gjøre 5 knebøy. Bytt på å trekke kort.  
  

 
Spar: finn en vegg å stå inntil 
  
Lurt å ta på gymtøy og dusje etterpå. 
  

Touch 
 Øv 15 min hver dag. Begynn på leksjon 7: Touch 
Skriv inn hvilken leksjon du har gjort og hvordan det går.  
Husk å være nøye med at du legger fingrene på riktig tast. 

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


  
Gårsdagenes vinnerbilde 

 

  
  
Gratulerer til Matheo 
  
  
Dagens bilde 
 I dag skal du ta bilde av et insekt som flyr. 
Husk å sett inn bilde her, så vi får kåret dagens bilde. 


