
Hjemmeskole 

Tirsdag 15.juni 

 

God morgen alle sammen!  

Lykke til med hjemmeskole i dag – ring oss hvis dere lurer på noe! Husk oppmøte i teams 8.30 og 

12.00.  

Gry: 99 38 55 95 

Helene: 90 76 76 71 

Fast timeplan uke 24 (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag). Eget opplegg fredag.  

08.30 Oppmøte i teams – vi ringer dere opp! 

08.50-

11.50 

Arbeidsplan – dere jobber med arbeidsplanen som ligger under her, i eget tempo. Husk 

pauser og spis godt med mat!  

 

 

12.00 Oppmøte i teams – vi ringer dere opp! 

12.15-
13.00 

Sommerles  

 

ARBEIDSPLAN – dere jobber i eget tempo med oppgavene 

Matte / 

Problem-løsning 

Oppgave 1:  
Silje har tredd noen fisker på en snor. Noen av fiskene er tredd slik at de svømmer 
mot ringen, og noen slik at de svømmer fra ringen. Hvor mange fisker svømmer fra 

ringen når hun strekker ut snora? 
a) 3    b) 5     c) 6     d) 7    e) 8 

 
Oppgave 2: En gartner har lagt epler i kurver, kasser og poser.  
I hver kurv ligger det 30 epler.  
I hver kasse ligger det 10 epler.  
I hver pose ligger det 5 epler. 
Han skal gi 40 epler til naboen sin.  
På hvor mange måter kan han gjøre det uten å flytte noen epler mellom kurvene, 
kassene og posene? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 



d) 5 
e) 7 

“Sommerboka” Gjør oppgaver på side 10 og 11 

Gjør oppgaver på side 18 og 19 

 

 

Norsk Du og familien din skal på ferie sammen i sommer. Du får 20.000 kr som skal dekke 

hele ferien, med alt fra hotell/campingplass til mat og aktiviteter. Hvor velger du å 

dra? Og hva bruker du pengene på? Lag et budsjett – skriv ned omtrent hvor mye de 

ulike “tingene” koster. Skriv forslaget ditt som en sammenhengende tekst. Ta bilde 

av teksten, og send til Helene på mms / telefon eller i chatten på teams. 
Hvis du synes det er vanskelig å vite omtrent hvor mye 20.000 er, så ring Helene eller Gry, så forklarer 

vi oppgaven nærmere. 

Fysisk aktivitet - Løp minst 10 runder rundt huset ditt.  

- Ta 15x3 situps 

- Ta 15x3 pushups  

En god gjerning - Ta ut av oppvaskmaskinen 

- Hvis du vet forskjellen på ugress og planter / blomster – kanskje du kan 

hjelpe til å luke hjemme? 

- Støvsug minst 2 rom i huset. 

Sommerles Les i 45 minutter i valgfri bok. Registrer på sommerles.no  

 


