
Det er lurt å ha en viss struktur på dagen. Her er et forslag, men hver familie må 
selvfølgelig tilpasse etter egne muligheter! Vi vet at alle gjør så godt de kan ©

God morgen! A

Spis en god frokost, så er du klar for aktiviteter.
Norsk

Arbeidsøkt i Saltoboka, og minst 10 minutter lesing. ^^3

■listen
Friminutt
Matte Arbeidsøkt i Matemagisk.

Øv på 10 minutter på addisjon eller subtraksjon på pc eller iPad \ffif

Friminutt —,
Engelsk Jobb i Stairs-boka.

10 minutter med Stairs-online 1-4, på pc eller iPad.
Lunsj
Storefri og 
gym.

Det er lurt å gå ut og bruke kroppen litt, eller gjøre en bevegelseslek 
inne. Sjekk livegymskole!!

Diverse Nå kan det være lurt å jobbe litt videre med det du ikke har fått gjort 
ferdig i Matemagisk og Salto.

Lesing
Les minst 10 minutter

Friminutt
Skriving

■ jj Skriv litt om hva du har lest i dag.

Andre fag Se på planen. Velg en ny aktivitet hver dag © \
J&/. % \

_____________________________________________XA /TX* \_____

LiveRymskole.no har åpnet sidene gratis for 
alle nå mens skolen er stengt. Bruk den til 
pauseaktivitet! Dere kan velge trinn ©

Spesielt til de voksne: Det er viktig at alle prøver å logge seg inn på salaby.no 
senest mandag. Da har vi god tid til å finne ut av det hvis noen ikke kommer inn.

La barna lære seg å bruke eget brukernavn og passord på Feide. (Dette står som 
en aktivitet på andre fag lista (©) Si ifra hvis dere ikke kommer inn.

Husk at dere først må velge tilhørighet Tinn Kommune.



Norsk
Vi håper alle har noe å lese på hver dag © Fortsett å lese 30 minutter hver dag. Del 
opp lesingen som du vil, men husk tenkestopp for å forstå det du leser!

Skriv minst en setning om hva du har lest om hver dag. Dette er øving i penskrift også, 
så vær nøye!

Salto side påbegynt Gjort det jeg 
skal/kan

mandag 49,50
tirsdag 51,52
onsdag 54,55
torsdag 56,57
fredag 58,59

I Salaby.no ligger det bøker i «Bokhylla» eller «Biblioteket» under norsksidene. Bøker i 
biblioteket kan man lese selv, eller få lest opp.

Matte
Nvtt tema: Partall og oddetall.

1 3 5 7 9

2 4 6 8

Salto
side

påbegynt Gjort det jeg 
skal/kan

mandag 42,43
tirsdag 44,45
onsdag 46,47
torsdag 48,49
fredag 50,51

Engelsk
Vi fortsetter med øveordene som vi hadde forrige uke -The classroom. Følg linken til 
Stairs under. Fortsett å øve på ABC-song slik at vi til slutt lærer oss alfabetet utenat! 
I arbeidsboken kan dere gjøre oppgaven The scary school på s. 82.1 tillegg vil jeg at 
dere tegner en tegning med temaet The classroom.

GOOD LUCK boys and girls! ©

ABC-song
https://www.voutube.com/watch?v=BEUZKpilZs

Stairs
https://stairsl-4.cappelendamm.no/

The gruffalo
https://www.youtube.com/watch?v=hiXw3fpxBZg Kos dere!

https://www.voutube.com/watch?v=BEUZKpilZs
https://stairsl-4.cappelendamm.no/
https://www.youtube.com/watch?v=hiXw3fpxBZg


Andre fag

Gjort

IKT Lær å logg inn på Salaby.no med 
Feide-innlogging.
Se hvordan du gjør det på 
informasjonsskriv som er sendt ut - 
eller ligger på hjemmesiden.

K&H Lag en regnbue, og heng den i 
vinduet. Bruk fantasien, og det du 
har. Klipp, lim, tegne, farge, 
veve....ja, hvordan du vil. Da sprer du 
litt glede til de som går forbi © 
Send oss et bilde.

Samfunnsfag Rydd rommet ditt. Er det noe du 
ikke trenger så kan du kanskje gi 
det bort. Da sparer vi miljøet, og du 
er med på å gjøre hjemmet 
hyggeligere for alle.

Spill et spill 
med noen

Husk at det er viktig å være en god 
vinner eller taper! Vær blid selv om 
du taper, og ikke ert hvis du vinner.

Musikk Logg deg inn på Salaby. Gå til
Musikk- musikkvideoer og velg «Det 
er gøy». Hør på, og lag bevegelser 
til sangen ©



Her er tips til andre morsomme ting å finne på hjemme. 1 poeng for hver ting dere 
gjør. Samle poengene, så kanskje det blir en premie til klassen når vi er sammen 
igjen? Vi teller samla poeng når vi er tilbake på skolen.

15 TIPS TIL HJEMMEAKTIVITETER
fra Teaching FUNtastic.no

o Dekke middagsbordet o Tegn et nytt uteområde
o Lage klar frokost til for skolegården

familien o B,ygg noe (Lego, planker,
o Være med å lage middag pinner, klosser o.l.) og ta
o Gå ut med søpla bilde av det
o Ftydde eget rom o Finn ting i huset som veier
o Støvsuge mindre enn 1 kilo
o Ftydde i klesskap o Finn ting ute som er
o vanne planter kortere enn foten din
o Leke med ,yngre søsken o Mål hvor mange skritt det
o Skrive handleliste er rundt huset ditt
o Ringe til et familiemedlem o Skriv en mail til læreren din
o R^dd og finn noe du kan o Lag en liste over land i

selge eller gi bort Europa
o Lese en bok for en i o Tegn flaggene til landene

familien du kan navnene på
o Spille et brettspill o Lag en skattejakt med
o Lære deg skattekart for familien din

telefonhummerne o Pusle et puslespill
til de nærmeste i familien o Skriv om en nyhet

o Lær deg å knytte skolisser o Lag en borg med puter og
o Sorter bøkene dine annet på soverommet ditt

i alfabetisk rekkefølge o Tegn og skriv et skilt til
o Lær deg engelske ord på døra på rommet ditt

møbler i huset o Tell hvor mange dører.
o Skriv en regnfortelling vinduer, rom og
o Skriv dagbok eller blogg trappetrinn det er i huset
o Lag en naturbingo og bruk deres r T [ '1



Partall og oddetall
Partall viser en mengde som kan deles i to like store deler. 
Begge delene må være hele tall.

Vi kan dele 1 eple i to like store deler. Men, tallet 1 er ikke 
et partall, fordi vi måtte skjære i eple for å dele det. Det er 
et oddetall.

Til deg Til meg

a* «

Hvis vi har to epler, kan vi dele slik at det blir et helt eple 
til hver. Da er det et partall.



Til deg Til meg
J

QO Begge får hele epler. 4 
er et partall.

ddd -
V
et

må skjære et eple 
oddetall.

to for å få likt. 7 er

Vi kan alltid dele tiere i to. Vi vet jo at halvparten av 10 er 5. 

Du trenger derfor bare å se på enerplassen.

Hvis det står 0,2,4,6 eller 8 på enerplassen, så er det partall.

Se på disse store tallene:

N /S /X /

Se på tallet på ener
plassen. Det er et 
partall. Da er 376 et 
partall.

Tallet på enerplassen er 
et oddetall. Da er 97 et 
oddetall.



Kosf lo (eller fjefe) tefe lncjer ?(^5 dem sammen* far dc 
Oddetall, flytter dm dl nairmesfe f&l f der det stor oddetall, 

dam ne med partall, førstemann ) ry\dl en r ef-



r* 000 OR EVEN?
T 12 73 9 100 97 68 22
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44 80 37 61 10 35 66 74

§
w»

8 11 78 22 81 121 67 24
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30 78 • •
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18 17 FM/SH 12 60

101 19 3 26 87 99 14
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60 41

34 47 6 99 42 98 601 16 3

33

317

To spillere. En velger å vær oddetall, en partall. Kast terning. Hvis du 
lander på et tall som er «ditt», så blir du stående. Hvis du lander på 
motpartens tall, må du gå tilbake til feltet du stod på. Førstemann i 
mål vinner.


