
 Fredag 27. mars 
  

God morgen til verdens beste 5.trinn       Ny dag med nye muligheter, og jammen nærmer det 
seg helg også. 
 
Her kommer løsningen på gårsdagens grublis. 
 
Minste mulige sum er 6 poeng  
Det eneste stedet der det ikke er mulig å få null poeng er på sjanse. 
(1+1+1+1+2 på sjanse) Om det hadde blitt fem enere ville det automatisk blitt yatzy og 50 
poeng. 
 
Størst mulige sum blir 374 poeng 
1 (5), 2 (10), 3(15), 4(20), 5(25), 6(30), bonus(50), 1 par(12), 2 par(22), 3 like(18), 4 like(24), 
hus(28), liten straight (15) stor straight(20), sjanse(30) og yatzy(50). Muligheten er der for at 
man får seks seksere på sjanse, da blir det automatisk yatzy. Men om man har megaflaks 

kan man faktisk på seks seksere rette etterpå, ergo 30 poeng på sjanse        
 
Kunst og Håndverk 

 
 

 
 

 
Overføring ved hjelp av skygge 

 
Bruk sollyset eller en annen lyskilde (lampe) 
for å lage skygge av en gjenstand.  
 
Finn en gjenstand, det kan være et dyr, en 
figur i Lego, det kan også være en 
pyntegjenstand eller en plante du har 
hjemme.  
 
Plasser det du vil bruke nederst på arket.  
Tegn rundt skyggen. Voila, du har kopiert en 

figur over på arket       Ta bilde til boken din. 
 

 

 

Musikk 

Les eller lytt til teksten om Ole Bull på Salaby.  

Salaby skole 1-7, Kanal S, Musikk, Stjerner fra gamledager, Ole Bull, Les og lær.  



Du skal også se filmen «Hvem var Ole Bull» 

Skriv et lite sammendrag om det du har lært om Ole Bull i Book Creator, minimum seks 

setninger. Husk overskrift, stor bokstav og punktum. 

Lytt til “Sæterjentenes bursdag” i musikkbanken.  

 

Matematikk 

Nå er det lenge siden vi har øvd på gangetabellen. I dag skal du jobbe 20 minutter på enten 

gangetabellen.net eller matematikk.org med ganging. Utfordre deg selv og velg gjerne et 

annet spill enn det du pleier. Hvis du vil øve mer, får du selvfølgelig lov til det. 

https://www.matematikk.org/trinn5-7/gangetesteren/ 

https://www.gangetabellen.net/spill/ 

 

Husk logg i Book Creator! Skriv noen ord om hva du har gjort i dag og hvordan du har hatt, 
kanskje hvem du har vært i kontakt med eller kanskje litt om hva du har lyst til å gjøre i 
helgen.  

 

Vi ønsker dere en strålende helg når den tid kommer! 

Hilsen Ingrid, Lisa, Rebekka, Andreas og Una        
 

 

 

 

https://www.matematikk.org/trinn5-7/gangetesteren/
https://www.gangetabellen.net/spill/

