
  

Tirsdag 21.april 

  

 

God morgen til verdens beste 5.trinn!  

Vi hadde flere hyggelige gruppesamtaler i Teams på mandag. Det var utrolig fint å både se og 

snakke med dere. Dere som skal ha møte med oss lærere i dag må logge dere inn i Teams og 

finne kalenderen på venstre side i menyen. Her i kalenderen finner navnet deres og tidspunkt for 

møte. Når det nærmer seg tidspunktet for deres møte går dere inn i kalenderen og velger “bli med 

i møte”. 

Fasit på grublis. Denne var til hodebry for både lærere og elever, for her var det veldig mange 

trekanter. Den første hadde 18 trekanter og den andre hadde hele 24 trekanter. 

 

Egg, kyllinger og høner 

Nå er det lenge siden sist, men endelig er eggebloggen oppdatert. Det har skjedd mye etter at 

eggene klekket rett før påske og kyllingene har vokst masse. Les eggebloggen side 25-29. 

Oppgave: Tegn ei høne. Du kan bruke bilder eller video fra Eggebloggen som inspirasjon, du kan 

se på instruksjonen under, eller du kan gå bananas og tegne ei fantasihøne. Vis resultatet i boka 

di. 

 

Fysisk aktivitet 

Velg en aktivitet under, om du klarer eller orker kan du gjøre flere        

• Løp eller sykle deg en tur i 30 min.  

• Ta med deg telefonen ut eller et annet sted i huset og lær deg en dans fra LiveGym  

• 30 minutter med Yoga i hagen eller inne. 

 

https://livegymskole.no/treningstime/21844/funkydans-_med_aurora
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3jATxtgWZsVO8SLfTMFLfdpGhrI4TqKbIkLcVdzMsvZXPPaKNPpagRtZw&v=WwF7ooo1igE


Norsk 

Lytt til denne snutten om å-lyden på Salaby: 

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/rettskriving/rettskrivingsregler 

Språkverksted s. 66 i Salto 5B 

“Ord med å-lyd” 

Les side 66 og gjør oppgave 11 og 12 på side 67. Svar på oppgavene i Book Creator. 

 

Engelsk 

1. Lytt til videoen og øv på lyden: Salaby skole – Kanal S – Engelsk – Pronunciation  

2. Husker du preposisjoner? 

Prepositions are words that describe where someone or something is. Like ‘Peter sits on the 

couch’. The preposition ‘on’ tells us where Peter is. 

a) Arbeid med preposisjoner: Salaby skole – Kanal S – Engelsk – Grammar – Prepositions 

Velg Level 1 eller Level 2. Gjør ‘Prepositions 1’ og ‘Prepositions 2’. 

b) Litt ekstra: Gjør «Test deg selv». 

c) Litt mer ekstra: https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-Work/Prepositions  

 

Les eller lytt minst 20 minutter i valgfri bok eller blad. 

 

IKT 

Linken under er en spørreundersøkelse for alle elever, det er viktig at dere svarer på denne. Dere 

kan nemlig få være med å bestemme hvilke programmer som skolene skal ta i bruk neste skoleår. 

Følg linken, logg inn med brukernavn og passord Elevspørring om programmer i Færder-skolen 

 

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

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/rettskriving/rettskrivingsregler
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/pronunciation/british-version/magical-jill-eats-jelly-in-january
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/grammar/prepositions
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-Work/Prepositions
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ALE8zrZyL0CPdDF3jZkscf-lglvltLhCku5e7dIv-GdUMDRRWDQwSU1VVDdLQjZaT1E1NU5QOUk0TC4u

