
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 
Nå nærmer det seg veldig påskeferie. I dag blir oppgaven å bake påskemuffins. 
Du kan følge oppskriften du finner i Matopedia (kokeboka di). Se i innhold hvor du 
finner muffins-oppskriften. 
Hvis du ikke vil følge den oppskriften, så velg en du har selv eller fra nettet. 
Lykke til!   
Hvordan gikk det? Svar:   
  
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 ferdig påskekrimmen din. Husk at du må lese igjennom det du har skrevet, 
for å rette opp skrivefeil.  

  
Påskekrim 
Se siste episode av dagens påskekrim og svar på oppgavene.  

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


 Finale 
  

 Stemte avslutningen du lagde i går med hvordan historien sluttet? Hva var likt og hva 
var ulikt? Skriv svaret ditt under. Husk å skriv med fullstendige setninger.  
  
Matematikk 

 Spill spillet Jakten på gullegget. Her skal du løse matteoppgaver. Sett inn et 
skjermbilde av løsningen her: 
  

 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: 
   
Dagens fakta fra Supernytt 
  

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

Sykkel 

 Se på det du skrev om påbudt sykkelutstyr (arbeidsprogram torsdag). Har du alt 
utstyret i orden? 
  
Fysisk aktivitet 

 Move it: Just dance Følg linken for å lære deg ulike danser på Just Dance på YouTube. 
Få gjerne med flere i familien. 
https://www.youtube.com/channel/UChIjW4BWKLqpojTrS_tX0mg 
  
Se filmen og velg en av just dance under 
20 min  
  Lurt å ta på gymtøy- dusj etterpå. 
  
Touch 

 Øv 15 min hver dag. Begynn på leksjon 15 : 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 tegningen din. 
Du kan velge mellom oppgave 1 eller 2. 
  Oppgave 1 Tegn utsikten fra vinduet på rommet ditt (eller et annet vindu). 

Oppgave 2 Finn en ting på kjøkkenet og studer den nøye. Tegn den så nøyaktig du 
kan. Bruk blyant og prøv å skyggelegge. 

                      
Husk å sett inn bilde her, så vi får kåret dagens bilde.  

https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1/paskeklassiker-en-slags-paskekrim/finale
http://tjenester.aschehoug.no/Matemagisk_Paaskekrim/krim.html
https://www.matematikk.org/trinn5-7/regneregn/
http://www.gruble.net/matte/dele/
https://www.youtube.com/channel/UChIjW4BWKLqpojTrS_tX0mg
https://sense-lang.org/typing/tutor/keyboardingNO.php

