
Hjemmearbeid tirsdag i uke 14: 
 

Påskekrim 

Se andre episode av påskekrimmen på Salaby. 

 

 

Leselekse 

Les minst 15 minutter i egen bok. Fortell til en voksen hva du har lest om. Husk å 

registrere leste bøker på Norli junior.  

 

Matte 

1. Gå inn på showbie 

2. Se videoen om hvordan skrive på showbie 

3. Gjør oppgavene:). 

 

Natur og samfunn 

1. Logg inn på showbie 

2. Les de to sidene i Gaia, og svar på oppgavearket etterpå 

Hvis du synes det er vanskelig å skrive inn, se filmen jeg har laget til matteleksen 

 

 

https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1/paskeklassiker-en-slags-paskekrim/paskehonene
https://my.showbie.com/classes/132dc4c3d423d57230c9e7b030fbbdb523ae3d41/topics/472454/assignments/13027096/folders/322704327/posts
https://my.showbie.com/classes/132dc4c3d423d57230c9e7b030fbbdb523ae3d41/topics/472454/assignments/12955448/folders/320985617/posts


Gjør noe skjermfritt 

Finn på noe selv! Bruk fantasien. Og husk, ingen skjerm er lov! 

 

 

Norsk 

Vi har lagt ut dagens oppgave i Showbie. Her ligger også en film som viser hvordan 

du får til å svare på oppgaven.  

Trykk på bildet for å komme rett til oppgaven:  

 

Jobb 10 minutter på Aski raski. 

https://app.askiraski.no/ovelser/finn/nivaa-5 

 

 

 

 

 

https://my.showbie.com/classes/132dc4c3d423d57230c9e7b030fbbdb523ae3d41/topics/472454/assignments/13000772/folders
https://app.askiraski.no/ovelser/finn/nivaa-5


Kunst og håndverk 

Barn i hele verden tegner regnbuer for spre glede og håp. Det skal vi også gjøre i 

dag. Du skal tegne på et ark. Tegn en fin regnbue og fargelegg så fint du kan. 

Husker du huskeregelen for fargene? Når du er ferdig, skal du ta bilde av regnbuen 

og levere det i Showbie i ei mappe som heter Regnbue. Heng opp tegninga din et 

sted i huset. Hvis du vil kan du skrive "ALT BLIR BRA" på tegninga di.  

Rød 

Oransje 

Gul 

Grønn 

Blå 

Indigo 

Fiolett 

 

Musikk 

Vi har meldt oss på Skolenes sangdag i år også. Så da må vi begynne å øve på 

sangene, både store og små.  Øv på sangen en gang om dagen. Denne uka skal du 

øve på "Barn av regnbuen" Du kan selvfølgelig øve mer hvis du vil:) 

 

 

 

 

https://www.skolenessangdag.no/index-barn-av-regnbuen


Dagens trim 

Løp 5 ganger rundt huset ditt (hvis du kan). Ta tida hvis du vil. Hvor fort greier du å 

løpe? 

Eller så kan du velge en annen aktivitet her: 

 

 

 

 

 

 

 

https://kristiansand.itslearning.com/LearningToolElement/ViewLearningToolElement.aspx?LearningToolElementId=781356

