
Arbeidsprogram fredag uke 12 
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. Yvonne 
innkaller deg.  

  
Mat og helse 
Hjelp til med å lage middag hver dag denne uken. Skriv hva dere har laget.  
 Fredag: 
  
 Se Alle tiders måltid - 1940 tallet. Skriv ned 3 faktasetninger om hvordan 
det var å lage mat under krigen, og om hvilke typer matvarer de hadde. 
Husk at du må skrive fullstendige setninger.  

1. 
2. 
3. 

 STATSMINISTEREN HOLDER PRESSEKONFERANSE FOR 
BARN 
Gå inn på regjeringen.no, søk opp talen og hør godt etter. 
  

NORSK 
Finn en bok hjemme eller i biblioteket til Salaby. Les minimum 15.min i 
boken din hver dag.  
 Fredag 
  

Å eller og? 
Vi bruker å foran verb i infinitiv. 
"Og" brukes til å binde sammen to eller flere ord og setninger.  

  
 Jobb med oppgavene: Avslutt setningene 

https://www.elevkanalen.no/e/vt-video/14591/77271/6108?start=0
https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/rettskriving/og-eller-a/avslutt-setningene


  
 Jobb med oppgavene: Rett eller galt 
  
 Jobb med oppgavene: Og eller å? 
  

NATURFAG: 
Ukens tema: Jorda og verdensrommet 

 
  
Planetene er forskjellige. De fire første planetene nærmest sola, kalles 
steinplaneter. 
Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun kalles gassplaneter fordi de har tykke 
lag med gass utenpå. 
 Skriv en faktasetning om hver av planetene. Du kan lese i Gaia s. 70, 72-77 
eller  
bruk boka Jorda og verdensrommet  
  

 
  
  

MATEMATIKK: 
 Vi repeterer areal.. 
Jobb med Areal og overflate oppgave C (nivå 1, 2 eller 3) på Multi sine 
nettsider: Multi nettoppgaver Gjør alle oppgavene på C!  
Lim inn skjermbilde her, når du er ferdig:  

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/rettskriving/og-eller-a/rett-eller-galt
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/rettskriving/og-eller-a/og-eller-a
https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/fenomener-og-stoffer/jorda-og-verdensrommet/les-om-jorda-og-verdensrommet
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_6a_4


(Trykk på tasten som heter PrtSc på tastaturet.  
Så høyreklikker du her og velger Lim inn/ eller bruk utklippsverktøyet 
nederst på pcskjermen din.Infofilm om utklippsverktøyet 

 
Eks: 

 
  

  

Engelsk 
TB (alle) 
 På s. 137 skal du lese om hvordan du skal lage en turistbrosjyre 
 Lag en turistbrosjyre om delstaten din. Lag den i PowerPoint. Ha et eller 
flere bilder pr overskrift som passer til det du skriver om delstaten. Når du 
er ferdig legger du PowerPointen din i OneNote under engelsk, så vi kan se 
den. Gi den navnet: Tourist leaflet 
Lever den i dag. 
  

Fysisk aktivitet 
 Gå deg en tur i ditt nærområde (30 minutter). 
 Skriv etterpå hvor du gikk og hva du så. 
  

Touch 
 Øv 15 min hver dag. Begynn på leksjon 5: Touch 
Skriv inn hvilken leksjon du har gjort og hvordan det går. Husk å være nøye 
med at du legger fingrene på riktig tast. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NryZJgzo65E
https://sense-lang.org/typing/tutor/keyboardingNO.php

