
Her er dagsplanen for 

Torsdag 2.04. 
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.n
o 

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

  

 

    

LESEKVART https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1/paskeklassiker-
en-slags-paskekrim/fest-eller-forferdelse 
Møte i Teams med Markus sin kontaktlærergruppe 
klokken 10.00  
Møte i Teams med Nina C sin kontaktlærergruppe klokka 
10.00. 
  

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-4 
  
  
  

Finn et dikt eller en sang om vår eller påske. (Behøver 
ikke være mange linjene) Øv godt! Les det for 
læringspartneren din i Teams. 

  
  

1. Oppgave 37 side 84 i Multi 4b 
2. https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/tekstoppgaver/niva-

3/oppgavesett-7 (husk å bruk Google Chrome) 
3. 30 minutter i Multi smart øving 
4. Ekstra oppgaver: jobb med oppgave38,39,40 og 41 side 85 i Multi 

4b. Du velger selv hvor mange du ønsker å gjøre 

Flere gode løsninger på gårsdagens grublis :)  

• Den avanserte jeg håpet noen skulle komme frem til var 
denne, som et par stykker også kom frem til: 

Begge har en lås hver. Så Arne låser og deretter sende den til 

Anne som også låser med sin lås (nå har satt sin begge satt 

lås den) Anne sender den tilbake. Så kan Arne låse opp sin lås 
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før han sender den igjen tilbake til Anne (nå er bare Anne 

sin  lås igjen). Så kan Anne låse opp med sin nøkkel.  

• Ellers sa noen at det bare var å sende nøkkelen i en annen 

konvolutt ved et tidligere eller senere tidspunkt 

• En sa at Anne kunne sende låsen sin ulåst til Arne så kunne han 

låse og sende den tilbake. (krever at låsen har smekkfunksjon) 

  

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 spar 
skal du for eksempel gjøre knebøy og hvis du trekker en ruter skal du 
gjøre planken. 
Verdien på kortet bestemmer hvor mange repetisjoner du skal gjøre. 
Trekker du en spar 
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. 
Diagonalløft gjennomføres slik: 
https://nhi.no/trening/treningsovelser/rygg-
kroppsvektovelser/diagonalloft/  

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 

  

  

  

  

  

  

  

  

ENGELSK 

  
HVA VET DU OM PÅSKEN? 
  

https://kahoot.it/challenge/0609044?challenge-
id=59494641-b373-4227-a06e-
124c639fad70_1585740530387 
  
  
  
  
Vi lærer om, og øver på verbet "å ha" på engelsk  
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Når bruker vi "have" og når bruker vi "has" på engelsk? 
Have eller has? 

 
  

1. Se videoen der lærer Ingrid viser dere bruken av "have" og 
"has" (verbet å ha) 

2. Logg deg inn i Teams.  
3. Klikk på "Filer" øverst på midten av siden.  
4. Klikk deg mappa "engelsk" 
5. Der ligger det et dokument som heter "Have and has".  
6. Åpne dokumentet og gjør oppgavene der. 
7. Skriv setningene i rød engelsk skrivebok.  

Hvis du syns det blir for mange setninger, snakk med en 
voksen hjemme og bli enig om hvor mange setninger du 
skal skrive :)  

  
  

  

  

DAGENS 
KONKURRAN
SE 

  

Klarer du å lage en påskekanin ved hjelp av en sokk, noe ris og annet 

du kommer på? 

Ta bilde og send til Nina Constance som venter i spenning!!!  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rDyNVWfRraM

