
TIRSDAG 14.april  
TEAMS: 

Det første dere må gjøre i dag er å gå inn på catalog og laste ned 

appen som heter «Microsoft Teams». Det er denne vi skal bruke til 

klassemøter og veiledning. Når du er inne på catalog så kan du sjekke 

om appene «BookCreator», «Kahoot!» og «iThoughts» også er lastet 

ned. Disse skal vi bruke senere i uka. Når du har fått lastet ned appen 

så må du logge inn med feidebrukeren din pluss @tkelev.no bak. 

Akkurat sånn som vi gjorde da vi logget på Minecraft eller Word. Når 

du har fått logget deg inn på Teams kan du skrive «inne» i chatten. 

Link til video som forklarer hvordan dere skal gjøre det ligger under 

«Teams» i mappen «planer og informasjon» på showbie.   

NORSK (ca.08.40 – 09.30):  

Påskeferiefortelling. Du skal nå skrive og tegne om hva du har gjort i 

påskeferien. Du skal skrive i den røde skriveboka di. Jeg forventer at 

dere skriver sånn som vi gjør etter uteskole. Fulle, riktige setninger 

med stor forbokstav, mellomrom og punktum. Sammenhengende 

tekst, altså ikke en ny linje selv om det er ny setning. Når du har 

skrevet så mye som du skal etter uteskole så kan du tegne. Du velger 

selv om du vil tegne i skriveboka di eller på et eget ark. Når du er 

ferdig tar du bilde av det og laster det opp i «påskefortelling» i 

mappen «norsk» på showbie.  

Ekstra: hvis du blir ferdig før friminutt så kan du spille inn en video av 

deg selv når du leser opp teksten. Last den opp på showbie samme 

sted som teksten og tegningen.  

FRIMINUTT (09.30 - 09.45) 

 



ENGELSK (09.45 – 10.30): 

Seasons: vi skal jobbe med temaet «seasons» denne uka. Seasons er 

jo årstider på engelsk og vi har hatt litt om det før. Så det første vi 

skal gjøre er å fylle ut et VØL-skjema. VØL står for Vet fra før, Ønsker 

å lære og Lært. Vi skal bare fylle ut V og Ø i dag. Skjemaet ligger på 

showbie under «seasons» i mappen «engelsk». Først skriver du opp 

de tingene og ordene du allerede kan om årstider på engelsk i 

kolonnen V. Deretter skriver du opp det du ønsker å lære om seasons 

i kolonnen Ø. L-kolonnen skal du ikke skrive noe i enda. Når du har 

fylt ut skjemaet så ser du videoen som heter seasons. Link ligger på 

showbie i «engelsk» mappen. Når du har sett videoen skal du jobbe 

med oppgaven «ordbank». Denne oppgaven ligger under «seasons» i 

mappen «engelsk» på showbie.   

FYSISK AKTIVITET OG STOREFRI (10.30 – 11.30): 

Se videoene «disco» og «superhelter» og gjør det som de viser dere. 

Link ligger under «tirsdag» i mappen «fysisk aktivitet».  

MATEMATIKK (11.30 – 12.30):  

Været. Se først videoen som heter «været». Link til videoen ligger i 

mappen «været». Når du har sett videoen skal du gjøre oppgaven 

«ordbank» som ligger i mappen «været». Når du er ferdig med den 

oppgaven så skal du gjøre oppgaven «tabeller og diagrammer» som 

ligger under «tabeller og diagrammer» i mappen «matematik».   

LESING (12.30 – 13.00): 

Les eller hør på bøker, minst en halvtime.  Bruk lesemester, e-bøker 

fra norli eller bøker du har hjemme. Husk å registrere lesingen på 

norlijunior 

VALGFRITT: 

Oppgaver i mappen «ekstraoppgaver». 



ONSDAG 15.april 
TEAMS-møte (08.30-08.45) 

VÆRET (08.45-09.00):  

Sjekke værmeldingen – gå inn på pent.no, yr.no eller storm.no og sjekk 

værmeldingen for Rjukan. Gå ut og sjekk hvordan været er og temperaturen 

føles. Når du kommer inn igjen skal du registrere det i skjemaet som ligger på 

showbie. 

NORSK (09.00-09.45):  

Kjente forfattere: Vi skal denne uka jobbe med temaet «kjente forfattere». Det 

første dere skal gjøre er å velge dere en forfatter. Jeg har valgt J.K. Rowling, 

forfatteren av Harry Potter bøkene. Andre eksempler er Astrid Lindgren, Roald 

Dahl, Alf Prøysen, Anne-Cath Westly eller Torbjørn Egner. Hvis du vil velge en 

annen så kan du godt det, for det kan være lurt å velge en forfatter som du har 

lest eller kjenner litt til. Når du har valgt en forfatter så må du søke litt på 

internett for å finne litt informasjon om den. Vi skal nemlig lage et tankekart 

om forfatteren. Vi skal ikke skrive opp bare ting vi kan fra før, men ting vi finner 

ut ved å søke på internett. Ting som er lurt å ha med er: fullt navn, når de er 

født, eventuelt når de døde, hvor de kommer fra, hvilke bøker og karakterer de 

er kjent for, og andre morsomme eller interessante fakta. De ligger to 

eksempler dere kan se på under «kjente forfattere» i mappen «norsk». Jeg vil 

veldig gjerne at dere lager tankekartet i iThoughts, men hvis dere ikke får til det 

så kan dere lage det på et ark eller i skriveboka deres. Når dere er ferdig med 

tankekartet tar dere et bilde eller screenshot og laster det opp i mappen på 

showbie.  

FRIMINUTT (09.45-10.00) 

ENGELSK (10.00-10.45):  
Seasons: vi fortsetter med temaet «seasons». Dere skal nå lage en bok på 

BookCreator om en av årstidene. Den første siden skal ha den årstiden du 

velger som tittel og et passende bilde. På side nummer to skal du skrive de 

ordene du kan på engelsk som har med årstiden å gjøre. På side nummer tre 



skal du skrive setninger om hva du liker å gjøre denne årstiden. Fint om du har 

med noen bilder også. På side nummer fire skal du finne frem hvilke klær man 

burde bruke denne årstiden. Det ligger eksempel på showbie, under «seasons» 

i mappen «engelsk». Der ligger det også link til en video som forklarer hvordan 

dere laster opp en bok fra BookCreator til showbie.  

FYSISK AKTIVITET OG STOREFRI (10.45-11.45): 

Instrumenter. Video fra pausegym. Link til videoene ligger under «onsdag» i 

mappen «fysisk aktivitet». Skriv GJORT i mappen når du er ferdig  

MATEMATIKK (11.45-12.30):  

Se først videoen som heter «omgruppering på Minecraft». Link til videoen 

ligger under «Minecraft education» i mappen «matematikk» på showbie. Når 

dere har sett på videoen skal dere gå inn på Minecraft education og inn i min 

verden. Bilde av koden ligger på showbie. Når dere har kommet i riktig verden 

så skal dere lage tusentall. Det gjør dere ved å bruke de klossene som jeg viste i 

videoen. Dere skal lage minst tre tusentall og maks ti. Prøv å fordel de litt rundt 

omkring. Når du er ferdig skal du gjøre oppgaven «omgruppering» som ligger 

under «Minecraft education» i mappen «matematikk».  

LESING (12.30-13.00): 

Les eller hør på bøker, minst en halvtime.  Bruk lesemester, e-bøker fra norli 

eller bøker du har hjemme. Husk å registrere lesingen på norlijunior 

VALGFRITT: 

Ekstraoppgaver i norsk: oppgavene ligger under «norsk» i mappen 

«ekstraoppgaver».  

Ekstraoppgaver i engelsk: oppgaver fra stairs.no. oppgavene ligger under 

«engelsk» i mappen «ekstraoppgaver».  

Ekstraoppgaver i matematikk: gå inn på kikora.no og gjør oppgaver der. Enten 

dagens gjøremål fra tidligere, oppgaver på cranium eller regnearter. Det ligger 

også noen oppgaver under «matematikk» i mappen «ekstraoppgaver».  

 



TORSDAG 16. april 
TEAMS-møte (08.30-08.45) 

VÆRET (08.45-09.00):  

Sjekke værmeldingen – gå inn på pent.no, yr.no eller storm.no og sjekk 

værmeldingen for Rjukan. Gå ut og sjekk hvordan været er og temperaturen 

føles. Når du kommer inn igjen skal du registrere det i skjemaet som ligger på 

showbie. 

NORSK (09.00-09.45):  

Kjente forfattere: vi fortsetter med temaet vårt. Vi skal i dag bruke det vi fant 

ut til tankekartet i går til å skrive en biografi. En biografi er en tekst om en 

person som forteller hvem personen er. Eksempler ligger under «kjente 

forfattere» i mappen «norsk» på showbie. Du kan velge om du skal skrive 

biografien på word eller lage en bok på BookCreator. I biografien må du ha med 

et bilde av personen. Når du er ferdig med å lage biografien om den forfatteren 

du har valgt så tar du enten screenshot og laster opp på showbie eller laster 

opp dokumentet på showbie. Det skal lastet opp der hvor eksemplene mine 

ligger.  

FRIMINUTT (09.45-10.00) 

NaSa (10.00-10.45):  

Regnbuer: VØL-skjema og introduksjon. Vi skal jobbe med temaet «regnbuer» i 

NaSa denne uka. Så det første vi skal gjøre er å fylle ut et VØL-skjema. VØL står 

for Vet fra før, Ønsker å lære og Lært. Vi skal bare fylle ut V og Ø i dag. 

Skjemaet ligger på showbie under «regnbuer» i mappen «NaSa». Først skriver 

du opp de tingene og ordene du allerede kan om regnbuer i kolonnen V. 

Deretter skriver du opp det du ønsker å lære om regnbuer i kolonnen Ø. L-

kolonnen skal du ikke skrive noe i enda. Når du har fylt ut skjemaet så ser du 

videoen som heter «regnbuer». Link til videoen ligger under «regnbuer» i 

mappen «NaSa» på showbie.  

 



FYSISK AKTIVITET OG STOREFRI (10.45-11.45): 

Ninja og cowboy. Videoer fra pausegym. Link til videoene ligger under 

«torsdag» i mappen «fysisk aktivitet». Skriv GJORT i mappen når du er ferdig  

MATEMATIKK (11.45-12.30):  

Det første du skal gjøre er å gå inn på samme verden som i går på Minecraft 

education. Du skal nå gå på tusentallsjakt. Du, jeg og alle de andre elevene har 

laget tusentall som gjemmer seg rundt omkring i verdenen. Du skal nå finne 20 

av disse og skrive de opp i en bok eller på et ark. Husk at de grå boksene er 

tusenere, de blå boksene er hundrere, de grønne boksene er tiere og de rosa 

boksene er enere. Når du har funnet 20 stykker så skal du lage 10 regnestykker. 

5 regnestykker hvor du bruker addisjon (pluss) og 5 regnestykker der du bruker 

subtraksjon (minus). Husk å sette det største tallet først i subtraksjonsstykker, 

og kanskje bruk de tallene med minst tusener i addisjonsstykkene. Når du har 

laget regnestykkene så skal du regne dem ut ved hjelp av omgruppering. For å 

sjekke om du har fått riktig svar kan du regne ut stykkene med oppstilling også 

 Når du har regnet ut alle regnestykkene så tar du et bilde av stykkene og 

laster det opp under «Minecraft education» i mappen «matematikk» på 

showbie.  

LESING (12.30-13.00): 

Les eller hør på bøker, minst en halvtime.  Bruk lesemester, e-bøker fra norli 

eller bøker du har hjemme. Husk å registrere lesingen på norlijunior 

VALGFRITT: 

Ekstraoppgaver i norsk: oppgavene ligger under «norsk» i mappen 

«ekstraoppgaver».  

Ekstraoppgaver i matematikk: gå inn på kikora.no og gjør oppgaver der. Enten 

dagens gjøremål fra tidligere, oppgaver på cranium eller regnearter. Det ligger 

også noen oppgaver under «matematikk» i mappen «ekstraoppgaver».  

 

 



FREDAG 17.april 
TEAMS-møte (08.30-08.45) 

VÆRET (08.45-09.00):  

Sjekke værmeldingen – gå inn på pent.no, yr.no eller storm.no og sjekk 

værmeldingen for Rjukan. Gå ut og sjekk hvordan VÆRET er og temperaturen 

føles. Når du kommer inn igjen skal du registrere det i skjemaet som ligger på 

showbie. 

NORSK (09.00-09.45):  

Kjente forfattere: vi fortsetter med temaet vårt. I dag skal du velge en av 

karakterene i en av bøkene til forfatteren din. Du skal skrive en fantasifortelling 

om denne karakteren. Tittelen på fortellingen skal være «NAVN har bursdag». 

Du skal altså skrive en fortelling om når karakteren din har bursdag. Når har 

den bursdag? Hvordan skal bursdagen feires? Hvem andre fra boken er med på 

bursdagen? Eksempler på fortellinger og hva dere kan ha med ligger under 

«kjente forfattere» i mappen «norsk» på showbie. Fortellingen skal du skrive i 

den røde skriveboka di. Når du er ferdig så tar du bilde og laster det opp i 

mappen på showbie.  

FRIMINUTT (09.45-10.00) 

NaSa (10.00-10.15):  

Regnbuer: vi fortsetter med temaet vårt. I dag skal vi lage en fleip eller fakta 

sammen. Dere skal lage en påstand om regnbuer som er fleip og en påstand 

som er fakta. Påstandene med svar legges inn på showbie under «regnbuer» i 

mappen «NaSa».  

Når jeg har fått inn påstandene så legger jeg dem inn på Kahoot som vi spiller 

sammen når det er klart. Dere får da beskjed om hvilken kode spillet vårt har.  

MATEMATIKK (10.15-10.45): 

Vi jobber med temaet fra NaSa «regnbuer». Når dere har sendt inn påstandene 

deres så skal dere ha et regnbue-race. Oppgaven ligger under «regnbuer» i 

mappen «matematikk». Du trenger en terning for å kunne gjøre denne 



oppgaven. Om du ikke har terning hjemme så kan du lage en selv. Forklaring på 

hvordan du gjør dette ligger på showbie: «hvordan lage terning» under 

«regnbuer» i mappen «matematikk.  

FYSISK AKTIVITET OG STOREFRI (10.45-11.45): 

Banana dance og sport. Videoer fra pausegym. Link til videoene ligger under 

«fredag» i mappen «fysisk aktivitet». Skriv GJORT i mappen når du er ferdig  

MATEMATIKK (11.45-12.15): 

Når du er ferdig med regnbue-racet så skal du gjøre om den oppgaven til en 

tabell og et diagram. Forklaring på hvordan du gjør det ligger under «regnbuer» 

i mappen «matematikk». Når du er ferdig med tabellen og diagrammet så tar 

du bilde av det og laster opp i mappen på showbie. Så er det bare å gjøre seg 

klar for Kahoot! 

NaSa (12.15-12.30):  

Vi spiller Kahoot! Gå inn på kahoot-appen og skriv inn koden du får av meg på 

showbie. Påstandene som kommer er enten fleip eller fakta, og det er 

påstandene som dere har laget  Klarer vi alle sammen? 

LESING (12.30-13.00): 

Les eller hør på bøker, minst en halvtime.  Bruk lesemester, e-bøker fra norli 

eller bøker du har hjemme. Husk å registrere lesingen på norlijunior 

VALGFRITT: 

Ekstraoppgaver i norsk: oppgavene ligger under «norsk» i mappen 

«ekstraoppgaver».  

Ekstraoppgaver i matematikk: gå inn på kikora.no og gjør oppgaver der. Enten 

dagens gjøremål fra tidligere, oppgaver på cranium eller regnearter. Det ligger 

også noen oppgaver under «matematikk» i mappen «ekstraoppgaver».  

 

 


