
F  
R 
E 
D 
A 
G 

  

 
HUSK MØTE MED KONTAKTLÆRER KLOKKA 10. 
  
Viktig informasjon: 
• Det ligger informasjon til foresatte under diverse 

informasjon "informasjon til foresatte om skoleåpning". Gå 
igjennom denne sammen med elevene i dag. 

• Under diverse informasjon ligger også "informasjon uke 
18" 

o Her finner dere gruppene deres 

o Hvor dere skal møte opp på mandag 

o Og diverse annen informasjon angående start på 
mandag 

  

LESEKVART GRUE SEG TIL FRAMFØRINGER: 
https://www.aftenposten.no/podkast#/junior-raadet 
  
  

  
NORSK:  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Samfunnsfag/ 
naturfag 

  
Jobb med disse sidene i 30 minutter: 

1. https://kaleido1-
4.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=1993343
&sek=1948571  

2. https://kaleido1-
4.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=1994791
&sek=1948571  

3. https://kaleido1-
4.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=1997508
&sek=1948570 
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For to dager siden (22.april) var det "Jordens dag".  
Jobb med sidene om jorda og naturvern på Salaby -  
lær om hvorfor det er viktig for oss å ta vare på Jorda.  
Se filmer, les tekster og gjør oppgaver :)  
https://skole.salaby.no/3-4/samfunnsfag/naturvern 
  

Fysisk aktivitet Utfordring: Dorulldagen 
Bondesjakk 
Utstyr: 9 gjenstander (tallerkener, ark, el.), 2 ulike fargetusjer og 6 doruller 
Start med å lage et rutenett med 9 ruter, av for eksempel ark eller tallerkener, i 
den ene 
enden av stua og en startstrek i den andre. Del dere inn i to lag, der hvert lag får 3 
doruller. 
Merk dorullene med en farge til hvert lag. Målet med leken er å få 3 på rad. Dette 
kan 
oppnås både diagonalt, vertikalt og horisontalt. Samtidig må man prøve å 
forhindre at den 
motsatte gruppa ikke får tre på rad. En fra hvert lag løper bort til rutenettet for å 
legge ned 
første dorull og løper tilbake for å veksle med neste på laget. Er man alene henter 
man 
neste dorull og løper til rutenettet og legger ned dorullen. Om laget ikke får 3 på 
rad når 
alle dorullene er plassert ut fortsetter de på samme måte ved å flytte en av sine 
egen doruller 
til et ledig felt. Er man alene på laget må man løpe tilbake til startstreken mellom 
hvert 
flytt. 
En variasjon kan være å bruke større deler av huset (trapp, etg. osv.) eller å lage et 
rutenett 
på 16 gjenstander og 4 doruller pr. gruppe. 

Supernytt  Ta deg en god lunsj og se supernytt 

Økt 2 
  
Matematikk 

  
  

1. Gjør oppgave 30 og 31 side 103 i Multi 4b 
2. Spill tre på rad med matematiske begreper  

https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/tre-pa-rad1 
  

  
  
  

Lesestund  Les side 53 i Kaleido lesebok, øv ekstra godt på ett vers. Les 
verset for læringspartneren din. 

DAGEN
S  

LAG DIN EGEN BOK! 

https://skole.salaby.no/3-4/samfunnsfag/naturvern
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/tre-pa-rad1


AKTIVIT
ET 

Det er imponerende å se de flotte bøkene dere har laget. Dere har fått til så 
mye fint på kort tid. Vi er stolte av dere. Vi gleder oss til å se dere igjen på 
mandag!  
Vi kommer til å fortsette arbeidet med bøkene nå og da på skolen. 
  
Dagens oppgave: 
Show and tell: Du skal lage en video eller lydfil i Bookcreator der du forteller på 
engelsk om en ting som gjør deg glad. Det kan f.eks være et kjæledyr, en bamse 
eller liknende. Bruk 1-2 minutter på å fortelle hva du har valgt, hvorfor dette gjør 
deg glad og så videre. 

  
  

  
  
  
  

  
  
  

    

 


