
Her er dagsplanen for

Torsdag 26.03.
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

VIKTIG INFO:
På skolens nettsider ligger det nå en oppskrift på 
hvordan elevene logger seg inn i Teams. Målet vårt er 
at vi skal få kontakt med alle elevene på denne 
måten. Gi beskjed til oss lærerne hvis det er noe som 
ikke fungerer :) 

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: Oppgave 13, 14, 15 og 16 side 74 i Multi 4b. Her kan dere også 
velge å klippe tauet eller tråden i delene oppgaven sier. 

1.

Gjør tekstoppgaven: 
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/tekstoppgaver/niva-1/op
pgave-4

2.

Ser mange har god kontroll på brøk. Dere som har lyst til å prøve 
dere litt på 5.trinnsoppgaver i brøk. 
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b

Fysisk aktivitet 90-gradern:
Gå sammen med de du har rundt deg. Sett dere ned med ryggen 
inntil veggen med ca. 90 grader i kneleddet. Start stoppeklokken og 
hold ut så lenge dere klarer. Hvem er best i
90-graderen? Hvis du er alene noterer du tiden du fikk, så kan du 
utfordre andre senere.
Gjennomfør denne øvelsen tre ganger i løpet av dagen.

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 Øv på tegnsetting: •
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Økt 2 

NORSK:

ENGELSK:

Øv på tegnsetting: •
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/ov-pa-skriving/tegnsetting

(Ring 97146674 eller send sms hvis du lurer på noe)

Øv på engelskoppgaver her :) 
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/oppgavesa
mling.html?tid=1143707&sec_tid=1140995

1.

Hør på teksten og svar på spørsmålene. 
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/oppgavesa
mling.html?tid=1923198&sec_tid=1140995

2.

Ekstra: Øv på å lese engelsk tekst og svar på spørsmålene 
som hører til. 
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/oppgavesa
mling.html?tid=1915213&sec_tid=1140995

3.

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 

4.

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

DAGENS 
KONKURRANSE

Denne er også dagens konkurranse
Klarer du denne : Hvor har NC vært hele uka?•
Ikke friske  +  bolig  + artikkel 
Send svaret til 97146674
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