
 

   Torsdag 30.april 

 

God morgen til verdens aller beste 5.trinn      ! 

Det nærmer seg første mai, så nå er det bare å brette opp ermene for en siste 

innspurt før en velfortjent langhelg. 

OBS: Denne planen har to sider, så pass på at du leser hele. 

Løsningen på gårsdagens grublis:  

Toget ville hatt 50 vogner.  

34 + 17 - 1 = 50 vogner. Vi må trekke fra 1 fordi at de begge har talt med den 

vognen de ender opp i. 

 

Kunst og håndverk  

I dag skal du lage et «FOTOTROLL». Finn gjenstander hjemme, og lag et kreativt og 

fantasifullt troll eller ta utgangspunkt i et bilde av et troll.  

Her er et eksempel på et fantasitroll og et troll som er inspirert av Theodor Kittelsen 

sin tegning (dette får nok du til bedre      ). 

     

 

Musikk 

I dag skal dere lage dere en eller flere hits i Incredibox.  

https://www.incredibox.com/  

Velg “Web version”, og kos deg som DJ. Dette blir gøy      ! 

 

https://www.incredibox.com/


Engelsk 

Gå inn på dette nettstedet:  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-sneaky-rabbit 

1. Se videoen. 

2. Gjør Preparation.  

a. Les og lytt til ordene. Herm til du er fornøyd med uttalen din. 

b. Sett ord til riktig bilde: Klikk på ordet så det blir grått, rull nedover og 

klikk under bildet som passer til ordet. 

3. Gjør Game:  

Klikk på en setning så den blir grå. Flytt den ned eller opp sånn at alle 

setningene kommer på riktig plass.  

Hvis du er i tvil, finner du teksten til fortellingen under Documents - Print the 

story. 

4. Valgfritt:  

• Gjør ‘Print an activity for this story’. (Du trenger ikke å printe ut hvis det er 

vanskelig å få til. Den kan gjøres i hodet.) 

• Gjør disse nettoppgavene:  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/fairy-stories 

 

Rydd og les 

Rydd rommet ditt klart for langhelg. Når du er ferdig, skal du lese/lytte minst 20 

minutter i valgfri bok eller tegneserie. 

Logg 

Skriv noen setninger om hva du har gjort denne uken, hvordan du har hatt det, hvem 

du har vært sammen med og kanskje noen ord om hva du tenker å gjøre i helgen. 

Vi ønsker dere en strålende helg alle sammen       

Hilsen Andreas Ingrid, Lisa, Rebekka og Una 
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