
Her er dagsplanen for 

TIRSDAG 24.03. 
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 

  

 

    

Lesekvart i 15 minutter Finn deg en bok på Salaby (Se adresse under), les i 15 
min. Når du er ferdig med boka (i dag eller i morgen), 
gjør du de digitale oppgavene som hører til boka. Og 
så begynner du på en ny bok og nye oppgaver. 
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek 

Økt 1 
  

  

  

  

MATTE: 
  

  
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/sammensatte-
ord 
  

1. Oppgave 1 og 2 side 71 Multi 4b  
2. 30 minutter i Multi Smart Øving. 

3. Dere som har allerede har fått et godt tak på brøk kan prøve 
dere på disse oppgavene: https://podium.gyldendal.no/multi-
nettoppgaver/5b/6/a/1 
  

Fysisk aktivitet Natur-bingo 
Ta en halvtime ute i hagen, skogen eller nabolaget og hvor mange av 
bildene på arket kan du krysse ut. Gjør dette gjerne til en familie- 
eller søskenkonkurranse. Her kan dere også testet dere selv i hva de 
forskjellige bildene betyr på engelsk :) 

http://vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no
http://nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no
http://markus.stoen.heien@faerder.kommune.no
http://anita.roisland-skotte@faerder.kommune.no
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/sammensatte-ord
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/sammensatte-ord
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver/5b/6/a/1
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver/5b/6/a/1


 
  
  

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  
  

NORSK: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ENGELSK: 

  

Sammensatte ord:  
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/sammensatte-
ord 
Les og gjør oppgaver 
(Ring 97146674 eller send sms hvis du lurer på noe) 
  
  

  
  

1. https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/coming-to-london 

2. Se intro (1 min) 
3. Klikk deg deretter inn i "Glossary". Klikk på bildene og les 

ordene høyt og øv på dem.  

http://s3-et.allfootballapp.com/resource/a8895484d50c1ffa34f0ecdc9a10f870.mp4
http://s3-et.allfootballapp.com/resource/a8895484d50c1ffa34f0ecdc9a10f870.mp4
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/sammensatte-ord
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/sammensatte-ord
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk/coming-to-london


4. Når du har lest og øvd på glosene, klikker du deg inn på 
"short text". Prøv å lese teksten - les høyt med 
fortellerstemmen.  

5. Ekstra: Spill spillene "welcome to our house", "can you find 
it?" 
  

6. Hvis du vil lære deg å tegne litt mer, kan du gå inn på 
YouTube og søke på "How to draw" og deretter skrive inn 
det du har lyst til å tegne. F.eks How to draw unicorn eller 
how to draw fortnite characters.  
  

Lesestund  http://www.gruble.net/norsk/lesetester/laban4/ 
Les tre ganger. 

  

DAGENS 
KONKURRANSE 

  
I dag skal dere lage papirfly og dere finner mange fine oppskrifter på 
youtube :) Hvem får papirflyet til å fly lengst? Send en melding eller 
mail til NC (97146674 ).  
  

 

http://www.gruble.net/norsk/lesetester/laban4/

