
Hjemmeskole onsdag 25.mars 2020 
Da er det bestemt at skolen holdes stengt til etter påske. Det vil si at vi 
fortsetter hjemmeundervisning også neste uke. Dersom dere har behov 
for å snakke med oss, ring mellom 8.30 og 15.30. Eller send en mail om 
det er noe dere lurer på. Vi er utrolig stolte av dere alle sammen. Vi gjør 
så godt vi kan overalt. 
Dersom barna er syke er det flott om vi får beskjed om det. Ha en super 
dag. 

LESING 
I lesing i dag skal vi jobbe videre med steinalderen. Det finnes en 
nettside som heter Brettboka.no. De har gitt gratis tilgang for alle frem 
til 31.juli. Her kan dere laste ned lærebøkene gratis og få lest opp 
tekstene. Instruksjon på hvordan dette kan gjøres ligger på Showbie i 
norsk mappen. Den heter “instruksjonsvideo Brettboka”. Se denne 
og last inn boka på iPaden. Kampanjekoden er: corona20 
Boka dere skal laste ned er Mylder 2. Finn side 114 og 115. Les om 
Hjem, kjære hjem og barn i steinalderen. 
Etterpå kan dere laste inn: www.mylder2.cappelendamm.no. Velg 
kapittel 7. Her vil dere komme inn på en oppgaveside. Her skal dere 
svare på nr. 4 og 5. Dere må gjerne gjøre mer om dere vil. 

SKRIVING 

AskiRaski , 
Gå til Finn (grønn med finger) 
Velg nr. 4 (sammensatte grafem) 
Så stum d. 
Jobb i ca 10 minutter. 

MATEMATIKK 
På Showbie finner du et oppgaveark i mappen matematikk  . For å 
kunne svare på disse spørsmålene, må du logge deg inn på Salaby 
med Feide. Teksten som handler om jenta i butikken finner du slik : 
Salaby skole - Skoleveien - Matematikk - Tekstoppgaver - 
Nivå 1. 
Du bruker tekstboksen til å svare i.  
Deretter har jeg en oppgave tilslutt. Den letteste 
oppgaven kommer først og den minst lette til slutt. 
Egentlig tror jeg de fleste vil klare alle tre nivåene. 
  

http://www.mylder2.cappelendamm.no/


Salaby skole - Skoleveien - Matematikk - Mengde:  
 
Nivå 1: I butikken  2: Lag tiervenner  3: Tall og tellestreker 

ENGELSK 
Kan du dekke på et frokostbord. Kosedyret ditt må hjelpe deg å skrive 
små lapper med engelske ord på som du legger ved siden av. Ta noen 
bilder som du limer inn i kosedyrboka di.  
Jeg lager en liten ordliste som du kan se på. Husker du at vi snakket 
om at engelske og norske ord ligner på hverandre. De er i slekt. 
Det kan du se på noen av ordene her: 
 
milk melk 

bread brød 

butter smør 

jam syltetøy 

cheese ost 
 
Det kan vel hende at kosedyret ditt også trenger å bevege seg litt. 
Kan du bruke de ordene vi lærte om kroppen til å be han / hun om å 
trene litt? 
 

1. Raise your hand (løft hånden din) 
2. Raise your left foot (løft den venstre foten din) 
3. Move your nose (beveg nesen din) 
4. Jump up and down (hopp opp og ned) 
5. Sit down and be happy 

(sett deg ned og vær 
glad).  
 

  
 

 


