
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 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 

  
KRLE: 
-Jeg vet hvorfor vi feirer påske.  

https://www.116111.no/


  
MAT OG HELSE 
 Frivillighets-oppgaven i dag: 
Gå ut med søppel, tøm/fyll oppvaskmaskinen hvis du har en eller vask opp 
for hånd, støvsug kjøkkengulvet og vask alle kjøkkenbenker. 

  
SPRÅKBRUK 
 I går skulle du reflektere over to spørsmål: "Hvilke stygge ord bruker du 
selv?" og "hvilke stygge ord har du hørt andre bruke?". I dag vil vi at du skal 
reflektere over hvordan du føler det når du hører at noen bruker mindre 
pene ord mot andre elever eller voksne. Skriv svaret under her.  

Hvordan føler du det inni deg, når du hører at noen bruker mindre pene 
ord om og til medelever og voksne? 
Kanskje du har opplevd at noen også har snakket slik til deg. Hvordan 
synes du det er?  

  

  
  

MATEMATIKK: 
 Les teksten under: 

 

  
 Gjør oppgave 4.41 Svar her: 
  



  

 
  
  
  
  
 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 i 
boken din hver dag. Du kan også høre på lydbok.  
  
 Onsdag  

Hvilken bok leser du nå? 
  

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.  

https://multi.smartoving.no/
https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket


  
  
 Gå til side 153 i brettboka. Gjør oppgave 1 
  

Positiv  Komparativ Superlativ 

Eks: 
Viktig 

  
Viktigere 

  
Viktigst 

      

      

      

      

      
  
  

 Kryssord 
  

 
  

  

Engelsk 
  



 Alle skal gjøre oppgaven. Oppgaven har du to dager på å fullføre. Jeg gir deg 
deler av oppgaven i dag. Siste del får du i morgen. 
  
  

 
  
  
  

Dagens fakta fra Supernytt 
  
 Se dagens episode fra "Supernytt", skriv 3 faktasetninger fra sendingen.  

1. 
2. 
3. 

  
KRLE: 
  
 Les side 172 -177 (Jesus blir korsfestet og blir levende igjen) i "Vi i verden".  
  
 Hva betyr legeme, nattverd, korsfestelse, oppstandelse og frelse? Skriv 
forklaringene på hva ordene betyr her.  
  

 



Fysisk aktivitet 
  
  

 Move it: Stein, saks, papir-opphopp  
Spill stein, saks, papir mot hverandre. Den som taper må hoppe så høyt de 
kan. Hvis det blir uavgjort, må begge hoppe. Hold på i to minutter. 
  

 Variant: • I stedet for å hoppe kan dere bli enige om andre bevegelser. For 
eksempel: Stupe kråke, armhevninger osv.  
  
Denne oppgaven kan dere gjøre via teams. Liten gruppe(2-3) . 
Ta 10 runder, se hvem som vant flest ganger. 
  
  

Touch 
 Øv 15 min hver dag. Begynn på leksjon 8: Touch 
Skriv inn hvilken leksjon du har gjort og hvordan det går. 
 Husk å være nøye med at du legger fingrene på riktig tast. 
  

Gårsdagens vinnerbilde 
  

 

  
Gratulerer til Johanne 

  
Dagens bilde 
 I dag skal du ta bilde av et tre i blomstring (knopper). 
Husk å sett inn bilde her, så vi får kåret dagens bilde. 

 

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

