
 

Hjemmeskole // mandag 11. mai - 09:00 Google Meet & 13:00 Google Meet 
MÅL: 

● Norsk: Jeg kan finne svar på finne-spørsmål (svaret finnes i teksten) og tenke-spørsmål (du må 
tenke deg frem til svaret på egen hånd) i teksten Mobilmelding. 

● Matte: Jeg kan gjøre avrunding og overslag for å gjøre praktiske oppgaver enklere. Eksempel: 
Jeg har 50 kr og skal kjøpe en salat 18,- , en melk 21,- og en appelsin til 8,-. Har jeg nok?  

● Naturfag: Jeg kan utforske naturen samtidig som at jeg får trening i å bruke matte begreper som 
størst, minst lengre enn, lengst, cm, mm, m, g og kg. 

 

Mandag 11/5 

God morgen: 09:00 -> Meet 
 
Les teksten “Mobilmelding” (s. 206-211) og svar på oppgave 1 -> 12 på s. 211. Bonus: Oppgave 13 på s. 211. Salto 5B Elevbok by 
Gyldendal Norsk Forlag Skriv svarene dine i Classroom // mandag 11. mai hjemmeskole. 
 
Campus Matte // arbeid minst 30 minutter, gjerne prøv å gjøre alle oppgavene :D Oppgave 11, 12 og 13 er valgfri.  
-------------------------- 
LUNSJ :) 
-------------------------- 
Arbeid med oppgaven Jakten etter størst, minst, lengst og kortest i omtrent 90 minutter, som du finner på neste side. Skriv inn i 
Classroom // mandag 11. mai hjemmeskole. 
 
Supernytt -> mellom 12:00-13:00 og skriv kort hva en av sakene handlet om i Classroom // mandag 11. mai hjemmeskole. 
Supernytt 
 
Vi møtes på Meet 13:00 :) 

https://issuu.com/gyldendalnorskforlag/docs/salto_5b_eb_bm
https://issuu.com/gyldendalnorskforlag/docs/salto_5b_eb_bm
https://nrksuper.no/serie/supernytt/


 

Jakten etter størst, minst, lengst og kortest. 

Deres oppgave er å finne gjenstander som er størst, minst, kortest og lengst: 

● Hvem kan finne det/den største/minste bladet, insektet, steinen, soppen osv.? Mulighetene er mange. Hva som helst er 
lov! Gjerne finn litt forskjellige ting. 

● Hvem kan finne den/det lengste/korteste pinnen, blomsten, treet osv.? 
● Diskuter også om noe er like stort/store eller like langt/lange. 
● Kan dere sortere etter størrelse? Kan dere måle ved hjelp av fingre, hender, kongler, pinner eller lignende? Eller kanskje 

dere vil bruke tråd eller målebånd? Ta bilde der dere sammenligner med noe eller måler noe (eksempel på bildet 
under). Husk å bruke riktige matematiske begreper. 

● Gjerne lag en tabell der dere skriver inn hva dere har målt, hvor langt, hvor tungt osv (valgfritt, dere kan også bare 
notere i tabellen under) 

● Kan dere leke med andre viktige begreper som høy/lav, tynn/tykk, lett/tung? 
● Du skal finne minst fem forskjellige ting som du måler. 

 

 

Viktige målebegreper: 
m: meter 
cm: centimeter 
mm: millimeter 
kg: kilo 
g: gram 

 
Hvis dere vil jobbe litt ekstra, prøv å finne omkrets (hvor lang gjenstanden er rundt).Gjerne også sammenlign med hverandre. Eks: 
Bille: 3 cm. Blad: 7 cm. Bladet er 4 cm større enn billen fordi 7 cm-3 cm=4 cm 
 
Bruk fantasien! 



 

Eksempel på tabell under! 
 

Gjenstand/dyr  Lengde  Vekt 
(Valgfritt) 

Bilde  Sammenligning 
(valgfritt) 

Flyvemaur  1,5 cm  I følge wikipedia 5-7 
milligram. 
(Dere kan også bruke 
internett for å finne vekt) 

 

Flyvemaur: 1,5 cm 
Blad: 4 cm 
Bladet er 2,5 cm større fordi  
4 - 1,5 = 2,5 
 

         

         

         

         

         

         

         

 
Dere lager det systemet dere vil! Dere må ikke gjøre det slik som jeg gjorde. Dette er bare et eksempel på hvordan du kan gjøre 
det! 
Det viktigste her er at du er ute, leter, finner og måler. Det som er viktig, er at du noterer ned det du finner! Hvordan du gjør det, er 
opp til deg, men skriv det ned i dette dokumentet. Gjerne bruk tabellen hvis du vil det, og tilføy/fjern ruter ut i fra hva du velger å 
gjøre. Det eneste du må ha med er gjenstand/art og lengde. Resten er valgfritt. 
 



 

Ekstraoppgave: 

Dybdesyn 
Det er vanskelig å bedømme avstand når du lukker et øye. 

Plasser en flaske på et bord foran deg. Sett deg slik at flasketuten er i øyehøyde og er plassert omtrent 20 cm fra deg. Hold 
hånden for det ene øyet og prøv og stikk blyanten ned i flaskeåpningen. Klarer du å treffe på første forsøk? Gjenta med 
begge øynene åpne. Hvorfor er det slik? 

 


