
 Torsdag 26. mars 
  

God morgen til verdens beste 5.trinn       Vi håper denne dagen blir like strålende som dere! 

 
Nok en gang må vi få lov til å skryte av dere. Vi er imponert over hvordan dere jobber og blir kjent 
med Book Creator. Dere er kreative og selvstendige, og dere viser oss at dere mestrer nok et 
digitalt skriveprogram.  
Fremover skal dere skrive en logg hver dag i Book Creator. Dere kan fortelle litt om hva dere  
har gjort og hva dere skal gjøre resten av dagen. Det trenger ikke ha med skole å gjøre, men  

det er veldig fint med noen bilder med litt tekst til        

 
Eggeblogg 
 
Dagens blogginnlegg er faktisk en videoblogg. Vi har fått besøk av en ekte «eggspert» som heter 
Kaja. Hun viser oss hva som skjer inni eggene om dagen. Filmen ligger i Eggebloggboka i Book 
Creator.  
 

Spill et slag med Yatzy med 5 terninger. Klarer du å løse dagens nøtt? 

1. Hva er det maksimale antall poeng man kan få i en runde Yatzy  

2. Hva er det minste antall poeng du kan få i en runde Yatzy.  
 
“Elefantmannen” i Salto 5B 

Les (bli lest for eller spill av lyd) side 226-231. 

Gjør minst fem valgfrie oppgaver på side 231. Du kan gjerne gjøre flere       

Skriv svarene i Book Creator, og husk overskrift, stor bokstav, punktum og komma. 

 
Engelsk 
Les engelsk oppdrag i Book Creator (Oppdrag Hjemmeskole). Skriv svar i BC (Book Creator). 
 
Matematikk 
20 minutter med Multi Smart Øving, eventuelt 20 minutter med Multi nettoppgaver. Det er mest 
trafikk på Smart Øving mellom 9 og 11, så det kan være lurt å jobbe her på en annen tid. Husk at 
det kan være lurt å se filmene som ble lagt ut på mandag om igjen hvis noe er vanskelig. 
 
Hvis du har lyst til å finne på noe kreativt, ta en titt innom denne siden http://krokotak.com/  

Eller gjøre noen eksperimenter fra denne siden: 
https://nordnorsk.vitensenter.no/ressurser?fbclid=IwAR1g94pkOEKA6hwXKK2x7aolv7kKvOp6UQ
5HNe6X1-Q8YnlPYMFzG0oq6dg 
 
Vi ønsker dere en strålende dag! 

Hilsen Ingrid, Lisa, Rebekka, Andreas og Una        
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