Fredag 8.mai

God morgen til verdens aller beste 5.trinn
Tusen takk for flotte fremvisninger i Teams i går. Dere er så flinke! Nå håper vi at
dere er klare for siste lille innspurt før dere kan ta en velfortjent helg.
Som dere sikkert har fått med dere er det straks klart for oppstart på skolen også for
mellomtrinnet. Dette gleder vi oss veldig til!
Dere vil få mer info om oppstarten iløpet av dagen i dag.
Lykke til med dagens oppgaver, folkens
Yesterday’s animal riddles – The correct answers are:
1. Lion
2. Monkey
3. Giraffe
4. Snake
5. Zebra
Svar på gårsdagens dyregrublis
Bonden tar kaninen over til andre siden av elven slik at reven og gulrøttene er igjen.
Han kommer tilbake og henter reven. Når han setter igjen reven, tar han med seg
kaninen tilbake (ellers blir den gnafsa av Mikkel rev). Han setter igjen kaninen og tar
med seg gulrøttene (dette går bra siden kaninen og gulrøttene er ikke alene). Han
setter igjen gulrøttene hos reven og henter til slutt kaninen. Alle er på den andre
siden av elven hvor de kan leve lykkelig alle sine dager.
KRLE/Livssyn https://skole.salaby.no/5-7/krle/filosofi-livssyn-og-etikk/livssyn
1.
2.
3.
4.

Lytt til fortellingen om dua på Salaby skole.
Se den lille filmen «hva er livssyn».
Les/lytt til teksten med navnet: «lær om livssyn».
Test deg selv.

Svar på disse to spørsmålene i BookCreator
Hva er livssyn?
Hvilke typer livssyn kan du navnet på?

Evaluering av hjemmeskole (skrives i Book Creator)

1. Skriv tre setninger om hva som har vært bra, og tre setninger om noe som
ikke har vært så bra med hjemmeskole. Du kan selvfølgelig skrive flere
setninger på begge punktene om du har lyst
F.eks:
Er det noe du er spesielt fornøyd med?
Er det noe du har savnet fra den vanlige skolehverdagen?
Er det noe du kan nå som du ikke kunne før?
Er det noe du er spesielt stolt av?
Er det noe du har savnet ekstra mye?
2. Er det noen oppgaver og oppgavetyper fra hjemmeskolehverdagen dere vil at
vi skal jobbe videre med når vi skal tilbake på skolen? Skriv eksempler på
slike oppgaver i Book Creator.

Rydd og Les
I dag er det tid for “fredagsrydden” på rommet ditt. Når du er ferdig skal du lese
minst 20 minutter i valgfri bok. Lydbok er et supert alternativ!
Vi gleder oss til å se dere til uka og ønsker dere en strålende helg!
Hilsen Andreas, Ingrid, Rebekka, Lisa og Una

