
Hjemmeskole mandag i uke 14: 

 

Påskekrim 

Se første episode av påskekrimmen på Salaby 

 

 

Engelsk: 

1. Logg inn på showbie.  

2. Gå på hjemmeskole. 

3. Gå på engelsk mandag uke 14. 

4. Gå inn på delte dokumenter. 

4. Les og oversett de to sidene sammen med en voksen. 

Dagens trim 

Trill og tren!  

 

https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1/paskeklassiker-en-slags-paskekrim/finale
https://my.showbie.com/classes/132dc4c3d423d57230c9e7b030fbbdb523ae3d41/topics/472454/assignments
https://kristiansand.itslearning.com/LearningToolElement/ViewLearningToolElement.aspx?LearningToolElementId=781356


Showbie-se filmen 

Trykk på lenken og se videoen: 

https://files.itslearning.com/data/513/59766/Dine%20opptak/Fra%20BC%20til%20Sh

owbie.mp4  

Se denne filmen og prøv å sende boka du har laget om ordklasser i BookCreator til 

Showbie. Da kan vi lærere se boka di. Send oss en melding hvis du ikke får det til. 

ALLE må gjøre dette i dag! Husk at boka di skal hete Ordklasser.  

 

Gjør noe skjermfritt 

Ut og lek! Hvis du er syk, må du være inne.  

 

 

Norsk 

Du skal lese og gjøre oppgaver her. Jobb  minst 10 minutter på Aski raski og velg en 

annen nettside som du vil jobbe med i 10 minutter. Link ligger under.  

https://sites.google.com/ikrs.no/3-trinn/norsk/dobbel-konsonant 

 

 

 

 

 

https://files.itslearning.com/data/513/59766/Dine%20opptak/Fra%20BC%20til%20Showbie.mp4
https://files.itslearning.com/data/513/59766/Dine%20opptak/Fra%20BC%20til%20Showbie.mp4
https://sites.google.com/ikrs.no/3-trinn/norsk/dobbel-konsonant


Kunst og håndverk: 

Lever bildet av fargesirkelen og kunstverket du lagde forrige uke. Du skal levere i 

Showbie. 

Pass på at du leverer i riktig mappe. Se flimen under hvis du trenger hjelp. 

 

https://files.itslearning.com/data/513/59766/Dine%20opptak/Bilde%20til%20Sho

wbie.mp4 

 

 

 

 

 

Matte 

1. Gå på showbie. 

2. Gå på læringsfilmer 

3. Gå på delte dokumenter 

4. Gå på matte oppstilt addisjon 

5. Gå på delte elementer 

6. Se videoen om oppstilt addisjon 

 Du kan trykke på bildet for å komme rett til videoen. 

 

 

https://my.showbie.com/classes/132dc4c3d423d57230c9e7b030fbbdb523ae3d41/topics/473504/assignments/13029757/folders/322769601/posts


10monkeys 

Før du gjør oppgavene på 10monkeys må du ha sett filmen om oppstilt addisjon som 

ligger på showbie. For å finne oppgavene må du: 

1. Logge inn på 10monkeys 

2. Gå inn på emnet 0-1000. 

3. Gå inn på oppstilt addisjon. 

4. Gå inn på oppgave 1: addisjon uten tier- og hundreroverganger  

Trykk her for å komme inn på 10monkeys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.10monkeys.com/no/?loginFailed=1

