
  

Torsdag 7.mai 

  

God morgen til verdens aller beste 5.trinn      ! 

Vi gleder oss til å treffe dere i Teams i dag. Dagens første oppgave er å gå inn i 

Teams for å sjekke tidspunkt for møte.  

Husk at du må være logget på en enhet (datamaskin) der dere har muligheten til å 

dele dokumentet deres. Sørg for at Presentasjonen din er åpen og klar i forkant av 

møtet. Du skal vise frem og bla gjennom hele presentasjonen din, men du skal bare 

velge en side som du har lyst til å lese opp for gruppa. Vi gleder oss! 

Løsning på gårsdagens grublis 

Hvis ungdommen har bursdag 31.12 stemmer påstanden fordi: 

Forigårs var 30.12.2019 og ungdommen var 15 år gammel. I går var 31.12.2019 og 

da fylte han 16 år. I dag er 1.01.2020 og det betyr at 2021 er neste år! Og det 

stemmer at han neste år fyller 18 år. (31.12.2020 fyller han 17 år og 31.12.2021 

fyller han 18 år.) 

 

Dagens grublis 

Bonden har en rev, en kanin og gulrøtter. Han skal krysse elven i en liten båt 

slik at han kun har plass til en av disse om gangen; enten reven, kaninen eller 

gulrøttene. Så lenge bonden er til stede, vil ikke reven spise kaninen eller 

kaninen gulrøttene. 

Hvordan kan bonden ta over alt sammen uten at noe blir spist opp?

 

 

Musikk/lydbølger 

All lyd lages på samme måte. Gjennom svingninger. På videoen nedenfor viser de 

hvordan lyd beveger seg slik at ørene oppfatter lyd. 

https://www.youtube.com/watch?v=3-xKZKxXuu0 

Man kan jo egentlig ikke se lyd, eller? 

På den neste videoen kan du se hvordan lydbølger oppfører seg. 

https://www.youtube.com/watch?v=3-xKZKxXuu0


https://www.youtube.com/watch?v=p6PbFJ9Obo4 

Her i Music lab kan du se hvordan lydbølgene beveger seg.  

https://www.youtube.com/embed/6ZAlCLIIziI?feature=oembed&modestbranding=1&r

el=0&showinfo=0&autoplay=1 

Prøv selv her i Musiclab om du har lyst. 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Sound-Waves/ 

 

Matematikk 

Jobb minst 20 minutter på Multi smart øving eller med Multi nettressurs. 

 

Engelsk 

Animal riddles! Les gåtene nederst på planen og gjett hvilke dyr det er snakk om. 

Hvis du vil, kan du sende svar på mail til Lisa: skolihje@v-man365.no  

 

Nyheter 

Det er viktig å følge med på nyhetene i disse tider. Se dagens episode med 

Supernytt. https://nrksuper.no/serie/supernytt/ 

 

Les/lytt minst 20 minutter i valgfri bok eller tegneserie. Skriv et lite sammendrag 

(minst fem setninger) i Book Creator. 

 

Vi ønsker dere en strålende dag! Hilsen Ingrid, Andreas, Rebekka, Lisa og Una        

 

Animal riddles 

1. This animal belongs to the cat family. It has yellowish-brown fur. The male has 

long hair around the head and on the shoulders.  

2. It likes to climb trees. It has a long tail, and it looks a bit like a human being.  

3. It is a very tall animal with a long and thin neck. It is white and brown in colour, 

with black spots. It eats leaves off the trees.  

4. This animal can live on land, in trees and in water. It is long and doesn’t have 

feet. It eats other animals and it often has a poisonous bite.  

5. It looks like a horse with black and white stripes. It lives in Africa. 
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