
  
 

Mandag 23. mars 

  

God morgen til planetens beste 5.trinn           
 
Vi håper dere har hatt en fin helg sammen med familien deres. Det er ikke helt det samme 
med helg når man ikke kan gå på besøk, og vi regner med at det er mange som savner 
hverandre. Vi er glade for å høre at dere prater sammen i spill, på telefon og i FaceTime.  
 
Det er viktig å holde kontakten med hverandre. I dag vil vi at dere skal sende oss en mail der 
dere skriver hvem dere har vært i kontakt med den den siste tiden. 
 
Eggeblogg  

Se eget innlegg på hjemmesiden                   

 
Matematikk 
I dag skal du jobbe 20 minutter på Smart Øving. Det kan hende du trenger å lære et par nye 
ting først, så jeg har lagt ved noen snutter som du må se før du begynner. Vi skal blant annet 
lære å måle og beregne ukjente vinkler på forskjellige måter.  
 
Viktige begreper: gradskive, nabovinkler, toppvinkler, vinkelsum 
 
Gå inn på følgende link: http://podium.gyldendal.no/multi/elev/matematikkfilmer 
 
Trykk deg inn på 5. trinn og 4. kapittel i venstre marg. Se følgende filmer: 
 
5.4.4.Måle vinkler med gradskive 
 
5.4.7 Nabo- og toppvinkler 
 
5.4.8 Beregne vinkler i trekanter 
 
5.4.9 Beregne vinkler i firkanter 
 
Fysisk aktivitet  
Gå eller løp en tur, spill med ball eller hopp tau i minimum 20 minutter. Du kan også velge å 
gå inn på LiveGym https://livegymskole.no/ Velg 5.trinn, klasseromsøkt og sett sammen et 
program som varer i ca. 10 minutter, eller velg en av treningsøktene på 10 minutter.  
 
Eller hva med å sjekke ut fjernsynstrim fra 90-tallet, da Andreas, Una og Ingrid var på samme 

alder som dere       https://tv.nrk.no/serie/trimkvarteret 

 
Litt engelsk 
Se den lille filmen «We the Digital Citizens» som handler om nettvett. 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/we-the-digital-citizens 
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(Frivillig: Hvis du har tid kan du gjøre noen online-oppgaver på siden også. Klikk på 
Preparation, Game og Documents. Teksten på sangen finner du under Transcript. Bruk 
Google Translate til vanskelige ord.) 
 
Musikk/Dans 
Vi legger med en link til Just Dance (Dynamite). Det hadde vært moro om vi kunne danse 

denne når vi er tilbake på plass på skolen        

https://www.youtube.com/watch?v=BXcyVlzIo7w 

 
Rydd og les 
Rydd og støvsug rommet ditt. Etterpå kan du legge deg på senga og lese/høre lydbok i 30 
minutter. 
 
Vi ønsker dere en strålende dag! 

Hilsen Ingrid, Lisa, Rebekka, Andreas og Una       
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