
Arbeidsplan uke 12  

Mandag Tirsdag 
Opprop på Teams 
klokken 09:00 
(blå/gul) 

Onsdag 
Opprop på Teams 
klokken 09:00 
(grønn/rød 
 

Torsdag 
Opprop på Teams 
klokken 09:00 
(blå/gul) 
 

Fredag 
Opprop på Teams 
klokken 09:00 
(rød/grønn 
 

Norsk 
Les minst 20 minutter i 
valgfri bok/blad.  
 
Kort om preposisjoner 
med Grammatikk-
Gunnar 
https://skole.salaby.no/5-
7/norsk/grammatikk/prep
osisjoner/kort-om-
preposisjoner-0108  
 
Jobb med oppgavene 
om preposisjoner i 
drillrommet på Salaby 
https://skole.salaby.no/5-
7/norsk/grammatikk/prep
osisjoner/drillrom/finn-
preposisjoner  

Norsk 
Les minst 20 minutter i 
valgfri bok/blad. 
 
Kort om pronomen 
med Grammatikk-
Gunnar 
https://skole.salaby.no/5-
7/norsk/grammatikk/pron
omen/kort-om-
pronomen-0110  
 
Jobb med oppgavene 
om pronomen i 
drillrommet på Salaby 
https://skole.salaby.no/5-
7/norsk/grammatikk/pron
omen/drillrom/finn-
pronomen  

 

Norsk 
Les minst 20 minutter i 
valgfri bok/blad. 
 
Adverb 
Les denne siden godt og 
prøv deg på oppgavene 
nederst på siden.. 
https://norsksidene.no/web
/PageND.aspx?id=99110 

 

Norsk 
Les minst 20 
minutter i valgfri 
bok/blad. 
 
 
Les om de fem 
typene av adverb og 
prøv deg på 
oppgavene nederst 
på siden 
https://norsksidene.no/
web/PageND.aspx?id=99
208 

 

Norsk 
Les minst 20 minutter i 
valgfri bok/blad. 
 
 
Lytt til snutter og 
fortellinger, og arbeid 
med oppgaver i 30 
minutter 
https://skole.salaby.no/pas
ke-i-salaby/5-7-trinn 

 

Arbeid i 
oppgaveheftet 
 
 

Arbeid i 
oppgaveheftet 
 

Arbeid i oppgaveheftet 
 

Arbeid i 
oppgaveheftet 
 

Arbeid i oppgaveheftet 
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KRLE 
Hvorfor har vi påske? 
Hva er palmesøndag? 
https://tv.nrk.no/serie/reli
gion/sesong/1/episode/4/
avspiller  

 
Skriv et lite 
sammendrag i 
skriveboka. 

KRLE 
Se snutt om 
Skjærtorsdag 
https://tv.nrk.no/serie/reli
gion/sesong/1/episode/5/
avspiller  

 
Skriv et lite 
sammendrag i 
skriveboka. 
 

KRLE 
Se snutt om Langfredag 
https://tv.nrk.no/serie/relig
ion/sesong/1/episode/6/av
spiller  

 
 
Skriv et lite 
sammendrag i 
skriveboka. 

KRLE 
Se snutt om  
Påskedag 
https://tv.nrk.no/serie/r
eligion/sesong/1/episod
e/7/avspiller  

 
Skriv et lite 
sammendrag i 
skriveboka. 

KRLE 
Snutt om Pinse 
https://tv.nrk.no/serie/relig
ion/sesong/1/episode/12/a
vspiller  

 
 
Skriv et lite 
sammendrag i 
skriveboka. 
 

Matematikk 
Se den lille snutten før 
du fører inn 
regnestykkene under i 
ruteboka di (eventuelt 
på ark) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=wYgWAzQt5d
s 

175:7 
842:2 
484:4 
188:4 
117:9 
363:3  

Engelsk/grammar 
Oppgaveark på 
hjemmesiden:  
A busy street 
og3.There is – there 
are (Les regelen lenger 
ned på dette arket) 
 

Engelsk/grammar 
Oppgaveark på 
hjemmesiden: 
I am – I’m og 
Answers 

Matematikk 
Se den lille snutten 
før du fører inn 
regnestykkene i boka 
di (eventuelt på ark) 
https://www.youtube.co
m/watch?v=QrAUodO_6
YY  

 
53:4 
55:4 
165:5 
354:5 
184:5 
 

Grublis 
Hvilket tall skal erstatte 
spørsmålstegnet på 
bildet?  
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Tips til Kunst og håndverk 

Gjenbruk 

 
Mal en hermetikkboks og få den 
til å se ut som en påskekylling. 

Plasser den et morsomt sted og ta 
bilde. 

Du kan også lage en annen 
påskedekorasjon og ta bilde av 

det  

Naturmaterialer

 
Gå deg en tur og finn 

naturmaterialer. Se om du 
klarer å lage en påskehare eller 
en kylling av det du finner. Ta 

bilde. 

Naturmaterialer

 
Ta deg en tur ut og finn 

bjørkekvister. Hengebjørk er 
best til dette. Ta et bilde. 

Garnrester 

 
Fingerstrikking https://youtu.be/jd71peRhLQ4  

Fingerstikk en sommerfugl 
https://youtu.be/SFIKgiBVUy8 

Eller fingerstrikke en kanin  
https://www.youtube.com/watch?v=lPnZggp_RDU 

 

 

English: I know when to use “there is” and “there are” 

 

Hva er det som bestemmer om det blir there is eller there are i begynnelsen av en setning?  

Svaret er: Substantivet som følger etter: Bruk there is når substantivet er i entall (“There is a cat” in the garden).  

Bruk there are når substantivet er i flertall (“There are two cats” in the garden). 
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