
  

Torsdag 23.april 

  

God morgen til verdens beste 5.trinn       Vi håper dagen i dag blir en skikkelig god 

dag for dere alle sammen! Husk at det er viktig å ta seg pauser i det nydelige været. 
Ta med deg ballen ut i hagen, sett deg på sykkelen eller hopp i trampolina (det er 
skikkelig gøy å ta med hoppetau i trampolina!) Fysisk aktivitet er viktig i disse 

hjemmeskoletider        

Vi ønsker dere en strålende dag! 

Norsk 

Les side 59 i Salto 5B, og svar på spørsmålene nederst på siden. (De gule 

kvadratene kan du bytte ut med tallene 1, 2, 3 og 4). Skriv i Book Creator. 

 

Engelsk 

1. Les og lytt nøye til fabelen om løven og musa: 
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/It-s-My-Life/The-Lion-and-the-Mouse 

Gjør oppgaven (velg riktig tekst til bildet). OBS: Det er flere sider. 

2. Velg et av avsnittene (eller noen setninger) som du øver deg ekstra godt på. 

 

3. I Book Creator: Les inn lyd fra det du øvde på. Se denne videoen hvis du lurer 

på hvordan man gjør det: https://www.youtube.com/watch?v=Ro8ihaeE77k&t=3s  

Valgfritt: Sett inn et bilde som passer og/eller skriv inn teksten til avsnittet. 

 

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 

 

Musikk 

Music Lab 

I dag skal du prøve deg på å lage innledningen på låta «Bad guy» av Billie Eilish. 

Før du begynner må du se første del av snutten under (du kan selvfølgelig se hele!) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ad6Acodk7_I 

Nå kan du prøve deg på å legge inn første del av sangen her i Music Lab. 

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/It-s-My-Life/The-Lion-and-the-Mouse
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8ihaeE77k&t=3s
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b
https://www.youtube.com/watch?v=Ad6Acodk7_I


Lykke til! https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/ 

 

Vi ønsker dere en strålende dag! 

Hilsen Rebekka, Andreas, Ingrid, Lisa og Una        

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/

