
Her er dagsplanen for 

Tirsdag 31.03. 
Ta kontakt hvis dere  
lurer på noe.  
Vilde (4A) e-post:  
vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no  
Nina C. (4B) e-post:  
nina.constance.elgaaen@faerder.kommune
.no 

Markus (4C) e-post:  
markus.stoen.heien@faerder.kommune.no 
  
Anita e-post:  
anita.roisland-
skotte@faerder.kommune.no 

  

 

  VIKTIG INFO: 
  

LESEKVART: https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1/paskeklassiker-
en-slags-paskekrim/paskehonene 

Økt 1 
  

NORSK: 
  
  
MATTE: 

  
Gjør disse oppgavene i rød liten norskbok eller på ark: 
https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1/paskeklassiker-en-slags-
paskekrim/arbeidsark-ep-2 
  
  

1. 30 minutter i Multi smart Øving 

2. Oppgave 29 og 30 side 80 i Multi 4b 

 
3. Sara fikk besøk av sin kusine. Hver dag spilte jentene et parti 

med sjakk. Den som tapte skyldte den andre en sjokolade. 
Dagen kusinen dro hjem, spilte jentene det siste partiet. De 
telte hvor mange ganger hver av dem hadde vunnet og tapt. 
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Sara hadde vunnet flere partier enn kusinen og fikk 19 
sjokolader. Kusinen hadde vunnet 10 ganger. 

Hvor mange dager var kusinen på besøk hos Sara? 

Send svaret til Markus i Teams. 

Fysisk aktivitet Kortstokktrening:  
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 hjerter 
skal du for eksempel gjøre knebøy og hvis du trekker en spar skal du gjøre 
burpee. 
Verdien på kortet bestemmer hvor mange repetisjoner du skal gjøre. 
Trekker du en hjerter 
5, skal du gjøre 5 knebøy. Denne kan du gjøre med noen andre i familien 
eller alene :) 

 
Hvis du lurer på hvordan man gjennomfører noen av øvelsene kan du ta 
kontakt med Markus i Teams.  

Supernytt Gjør som verdens beste fotballkeeper og vask hendene nøye: http://s3-
et.allfootballapp.c 
om/resource/a8895484d50c1ffa34f0ecdc9a10f870.mp4  
Ta deg en god lunsj og se supernytt 

Økt 2  
  

  

PÅSKE/KRLE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
Ta testen flere ganger! Helt til du har alt riktig (Det blir kahoot 
senere i uka) 

  
https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1/kristen-
paske/test-deg-selv 
  
  

  
  

http://s3-et.allfootballapp.com/resource/a8895484d50c1ffa34f0ecdc9a10f870.mp4
http://s3-et.allfootballapp.com/resource/a8895484d50c1ffa34f0ecdc9a10f870.mp4
http://s3-et.allfootballapp.com/resource/a8895484d50c1ffa34f0ecdc9a10f870.mp4
https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1/kristen-paske/test-deg-selv
https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1/kristen-paske/test-deg-selv


ENGELSK 

  

  

1. Prøv deg på en av tegningene under. På den første filmen tegner de 
på et vanlig ark, mens på den andre utfordrer de deg til å brette 
papiret og tegne på det etterpå - det blir en overraskelseskylling :) 
Du velger selv hvilken tegning du vil tegne.  

2. Skriv på tegningen hva du forbinder med påske, eller hva du pleier å 
gjøre i påskeferien.  
Eks: I sleep for a long time in the mornings, or I play games with my 
family and drink a lot of cocoa.  
Skriv tre setninger på tegningen din. Hvis du vil sende meg et bilde 
av den, er det veldig hyggelig, men det er ikke et krav :)  

How To Draw An Easter Chick 🐣 

  

 
  
  
How To Draw An Easter Bunny Folding Surprise #stayhome and draw 
#withme 

  

 
  

  Lag et kunstbilde ut fra temaet påske, ved å bruke materialer som de 

finner ute i naturen. Gå ut og finn ulike materialer i naturen (som 

https://www.youtube.com/watch?v=8V5eBOz19O4
https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs
https://www.youtube.com/watch?v=xMa5gsmZwHs


DAGENS 
KONKURRAN
SE 

pinner, mose, gress, steiner, lyng, blader, sand, bark og pinner osv.). 

Tegn noe som har med påske å gjøre på et ark og bruk 

naturmaterialene til å lage et kunstverk. Bruk farger om du har. Ta et 

bilde av kunstverket og send oss. Den mest kreative vinner       Send 

bildet ditt til Anita (99384576) 

  

Ble to vinnere på gårsdagens konkurranse. Diplomer ligger på 

hjemmesiden       

  

 


