
  

    Fredag 23.april 

  

God morgen og god fredag til verdens beste 5.trinn       

Igjen må vi si at vi er imponert over det arbeidet dere gjør. Vi blar oss gjennom flotte bøker hver 

eneste dag. Det er bare å stå på!  

På mandag skal vi igjen ha gruppesamtaler i Teams. Første oppgave mandag morgen blir å logge 

dere inn i Teams for å finne tidspunkt for når dere skal være klare. På mandagens gruppemøte 

skal vi øve oss på å dele skjerm med hverandre. Alle skal få velge seg en side som dere har lyst til 

å vise frem fra Book Creator.  

Vi begynner dagen med ei lita nøtt! KLIKK HER for å finne oppgaven.  

Eksperiment 

Vask deg selv ofte!!! Men hvorfor??? 

Du trenger: en bolle med vann, oppvasksåpe og litt pepper (se for deg at pepper er bakterier).  

• Ha litt vann i en bolle og dryss pepper over. 

• Ta fingeren din (uten såpe) i vannet. Hva skjer? 

• Ha en dråpe oppvasksåpe på fingeren din og dypp fingeren i vannet.  

      Hva skjer? 

Norsk 

Les side 60 og 61 i Salto 5B. 

1. Lag minst tre spørsmål til sidene 58-61.  

2. Forklar forskjellen på et folkeeventyr og et kunsteventyr. Skriv i Book Creator. 

 

Matematikk 

Jobb 20 minutter på Multi Smart Øving. Husk at det er mest trafikk mellom 9 og 11, så det kan 

være lurt å prøve utenom dette. Hvis det er umulig, kan du jobbe med Multi nettoppgaver på linken 

under. Velg oppgaver under Kapittel 5 A og B. 

https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b 

 

Rydd rommet ditt slik at det blir fint og helgekoselig. Etterpå kan du lytte til denne podkasten fra 

Juniorrådet som handler om Gaming. 

https://podtail.com/no/podcast/juniorradet/ 

 

Les (eller lytt) minst 20 minutter i egenvalgt bok. Skriv minst fem setninger om hva boken handler 

om i Book Creator. Husk overskrift. 

 

HER kan du følge med på eggebloggen!  

https://read.bookcreator.com/etdM4JlhdsZT19mRTlzqVbwBeGNSaOEXgTRjbnAjmvU/W1YbRsC3S--dxvDPCJFZxw
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b
https://podtail.com/no/podcast/juniorradet/
https://read.bookcreator.com/etdM4JlhdsZT19mRTlzqVbwBeGNSaOEXgTRjbnAjmvU/H6NI1RnLQ16D1l9_FluPfA

