
Hjemmeskole fredag 3. april 
I dag kan dere kle dere i gult for å lyse opp dagen om dere har lyst. Det 
har vi gjort. 
Da er det siste dag før påskeferien, og nå har dere drevet hjemmeskole i 
3 uker. Det har vært krevende for oss alle. Flere av dere har sjonglert 
mellom hjemmekontor, hjemmeskole og barnehage. Det skal litt til å få 
alt til å gå på skinner. Vi vet dere gjør en strålende jobb alle sammen. 
Klapp dere selv på skulderen og ha en velfortjent påskeferie. Hvordan 
situasjonen blir etter påske vet vi foreløpig ikke så mye om, men det vil 
komme informasjon etterhvert.  
Ukas siste egg-tema finner dere på Showbie - “fredag”. 
Dersom noen skulle gå tom for ideer i påsken, finnes det utrolig mange 
flotte tilbud. NRK super er et av dem. Ellers kan vi anbefale 
https://www.vitenwahl.no/reale-triks, her ligger mange gøye triks som 
dere kan se og kanskje prøve selv. Det er sikkert lurt å ha en voksen i 
nærheten.  
Er dere i det kreative hjørnet finnes det utallige formingsoppgaver på 
www.pinterest.com.  
Vi skal ikke mase på dere i påsken, så dette er helt frivillig. 
Ønsker dere alle sammen en riktig god påskeuke. 

LESING 
Les 15 minutter i en valgfri bok. Finn gjerne ei bok på Salabys bibliotek 
eller ei bok i Bokbussen. Finn en god krok og ta med deg bamsen din 
og kos deg. 

  

SKRIVING 
Fortsett med kodeskolen på Salaby.no. Klarer du å hjelpe Salami 
med å fange flere bier? 
På Showbie - “fredag” - ligger et letekryss med påskeord. Finner du 
alle ordene? 

 
 
 

https://www.vitenwahl.no/reale-triks
http://www.pinterest.com/


MATEMATIKK - INFO 
Dersom du trenger noen tips, så kan følgende adresser kanskje 
være noe å “kose seg” med i påska:  
 

● matematikk.org→spill 1. - 4.  
1. Du kan eksempelvis velge vanskegrad på 

hoderegningsoppgaver og i tillegg velge 
hastighet. 

2. Problemløsningsoppgaver….. 
 

● podium.gyldendal.no →du får opp Multi 2B 
nettoppgaver→ velg sirkel 9→3 nivåer under 
D, E og F ligger klar. 

KREATIV SKRIVING:   Send boka til “Fredag 3.4” i Showbie. 
 
Du lager en ny bok i Book Creator. På fremsiden skriver du 
“Treningsboka”.  
  
Side 1: Du limer inn et bilde av deg selv hvor du gjør knebøy. 

● Fortell hvordan du gjorde dette. 
● Var det spesielt tungt for beina, armene, magen? 
● Var det vanskelig?  
● Var det andre i familien som deltok? 
● Var du sterkere enn du selv trodde? 

 
Side 2: Du limer inn et bilde hvor du gjør hopp fra side til side. 

● Fortell hvordan du gjorde dette. 
● Var det spesielt tungt for beina, armene, magen? 
● Var det vanskelig?  
● Var det andre i familien som deltok? 
● Var du sterkere enn du selv trodde? 

 
Side 3: Du limer inn et bilde hvor du tar armbøyninger. 

● Fortell hvordan du gjorde dette. 
● Var det spesielt tungt for beina, armene, magen? 
● Var det vanskelig?  
● Var det andre i familien som deltok? 
● Var du sterkere enn du selv trodde? 

 
 



Side 4: Du limer inn et bilde hvor du sitter på rumpa med strake 
armer. 

● Fortell hvordan du gjorde dette. 
● Var det spesielt tungt for beina, armene, magen? 
● Var det vanskelig?  
● Var det andre i familien som deltok? 
● Var du sterkere enn du selv trodde? 

 
Dersom du har flere bilder du vil lime inn, så er jo det kjempegøy. Er 
det noe annet du har lyst til å si  om “gymtimen”, så gjør du det.  
Ser kanskje litt voldsom ut denne instruksjonen, men tanken er at 
de skjønner at de skal skrive litt til hvert bilde.  

 
KRLE 
Vi har fått vite hvordan det har gått 
med Jesus og disiplene gjennom 
Salaby. Nå er vi kommet frem til 
siste del, og vi skal høre hvordan 
det ender. Fortsatt lurt å høre på 
sammen med en voksen, siden det 
er litt vanskelige ord og hendelser.  
  

Salaby→Skoleveien→KRLE→Kristendom→Fortellinger fra 
Bibelen→Det nye testamentet. Helt nederst finner du: Oppstandelsen 
 

PÅSKE 

 
Fortsett med episode 5 av Salamis påskekrim, “Salami og 
tryllekunstneren som forsvant”. Hvordan vil dette ende? Hvem er 
damen i kassen? Dukker Zim Zaldonini opp? Dette er spennende. 

 
 


