
Hjemmeskole fredag 27.mars 2020 
Da er det jammen blitt siste dag i den andre uka med 
hjemmeundervisnig. Vi synes dere har gjort en fantastisk jobb (voksne 
og barn), og vi vet at situasjonen i hjemmene er forskjellige. Legg opp 
dagen slik den passer for dere. 
På søndag har vi nok et bursdagsbarn i klassen. Hipp hipp hurra for 
Mathias N. Nederst er en praktisk oppgave som dere kan kose dere 
med til lunsj, og ikke glem å sende gode tanker til alle i klassen.  
Ha en strålende dag og nyt en velfortjent helg. Sees til mandag. 

LESING 
Finn frem Zeppelin lesebok 2b side 40 og 41, deretter åpner dere 

Showbie , norsk så leselekse uke 13. Trykk talenotat og les inn 
leksen til oss. Vi gleder oss veldig til å høre. Kanskje dere har et lurt 
spørsmål til oss, kanskje en liten quiz? 
 

SKRIVING 

På Showbie , norsk så “kast og les - stum d” vil dere finne 
dagens oppgave. Finn en terning, eller bruk 6 lapper med tallene 1-6. 
Instruksjon til oppgaven står øverst i arket. Når du er ferdig trykker du 
“ferdig” i venstre hjørne og så er den levert (ca 10 minutter). 
 
Videre ligger ukens Språkspiral på Showbie. Den heter Språkspiral 
uke 13. Gjør slik som forrige uke. 
Har du glemt hva tallene står for, er her en liten oppfriskning. 
1: Sammensatte ord, del opp i to ord. 
2: Synonymer (ord som betyr det samme). 
3: Antonymer (ord som betyr det motsatte). 
4: Skal det være ng eller nk i ordet? 
5: Hvilket ord starter med konsonantforbindelsen som står først? 
6: Hvilken diftong finner du i ordet? 
7: Lag en liste over forskjellige kjøkkenredskaper (minst 4). 
8: Sett inn riktig ord, slik at setningen gir mening. 

 
 
 
 

 



KREATIV SKRIVING 
Jeg har lagt ut en tegneserie ( som består av 4 bilder) i Showbie under 
“Høna og egget”. Du skal skrive hva som skjer i løpet av disse 
bildene. Kan du huske noe av det vi har snakket om i kreativ skriving? 
Finn på en overskrift. La dyra få morsomme navn. Dersom du klarer 
det, er det gøy om du kan skrive noe om hva disse dyra tenker også. 
Husk! I fortellinger og eventyr kan dyr både tenke og snakke. 
Skriv også noe om hvordan de ser ut.  
Lengde: minst 8 setninger. 
Skriv historien i kosedyrboka di i Book Creator. Under “Prosjekt 
hjemmeskole” forklarte Elisabeth hvordan man kan sende bok fra 
Book Creator til Showbi. Send den til “Høna og egget”. Dersom du 
har lyst til å lese historien din opp for meg, er jo det veldig gøy. 
Lykke til!   

MATEMATIKK - INFO 
● Fasit på hjemmeprøven i symmetri ligger nå på Showbie. 
● Åpnet repetisjonsoppgaver i MSØ: omhandler hele kapittelet om 

Symmetri.  
Kan jobbe der hvis ønskelig, men ingen 
lekse der til i morgen. 
 

Vi er utrolig imponerte over den flotte innsatsen 
på MSØ. Ser at feilprosenten på de aller fleste 
elevene er lav. Det er helt topp :) 
  

 
 

KRLE 
Salaby - Skoleveien - KRLE - Kristendom - Fortellinger fra Bibelen - 
Det nye testamentet. Skal høre på følgende:  
“Jesus rir inn i Jerusalem” og “Det siste måltidet”. 
 
Kan du huske noe Jesus gjorde under det siste 
måltidet som man også gjør i kirken den dag i dag? 
Fortell det til noen i familien.  

 
PRAKTISK  
På Showbie - Hjemmeskole - Amerikanske pannekaker, har vi laget 

 



en bok med oppskrift og forklaring. Pannekakene smaker utrolig godt 
med brunost og syltetøy, men dere kan selvfølgelig ha på det dere 
ønsker. Ha en god lunsj. 

 
 

 


