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Mandag 23.Mars Tirsdag 24.mars Onsdag 
25.mars 

Torsdag 26.mars Fredag 27.mars 

Økt 1.  Engelsk  
 
Easter crime! 
Nå skal vi fortsette litt med påskekrimmen 
vår! Først kan du lese litt om den rare 
norske greia med påskekrim her:  
https://www.tnp.no/norway/culture/2260-
paskekrim-why-crime-story-on-easterij 
 
Når du har gjort det, bruker du minst 30 
minutter på påskekrimmen du jobber med. 
Lever den deretter i ITS. Der skal alle gi 
hverandre tilbakemeldinger, slik at vi kan 
fortsette å gjøre historien vår bedre. Three 

stars and a wish       Les mer på ITS. 

Økt 1. Naturfag 
Gå inn på 
https://skole.salaby.no/5-
7/naturfag/fenomener-og-
stoffer/jorda-og-
verdensrommet/les-om-
jorda-og-verdensrommet 
og les slide 12-18. Finn ut 
hva som gjør at månen 
holder banen sin rundt 
jorden. Skriv svaret i Word 
og lever på its. 

Økt 1. Matte 
Gjør 20 min 
med Multi 
Smart Øving.  
 
Gjør minst to 
nye oppgaver 
fra 
matematikkhe
ftet (ligger på 
ITS). Skriv i 
matte 
skrivebok, 
husk to streker 
under svaret 
og marg. 

Økt 1.  Samfunnsfag 
Norge etter Svartedauden: 
Gå inn på denne linken. Les all tekst 
godt, hør på lydfilene, og løs 
oppgavene: 
https://lokus123.lokus.no/?marketplace
Id=1889952&languageId=1&siteNodeId
=8392466&skipDecorating=true 
Siden ikke alle har samfunnsbøkene 
hjemme, kan det hende du må søke opp 
noe på nettet også. 
 
Når du har gjort dette, kan du mange 

fakta du kan bruke i norskoppgaven        

Økt 1. Naturfag 
Gå inn på 
https://skole.salaby.no/5-
7/naturfag/fenomener-og-
stoffer/jorda-og-
verdensrommet/arbeidsark 
og gjør oppgavene til 
“Påstander til det øverste 
rommet”, ”lesebestilling” og 
“begreper” Alle oppgavene 
skal skrives i Word og leveres 
på its. 

Økt 2.  Fysisk aktivitet 
Styrketrening. Bruk YouTube dersom du 
ikke er sikker på øvelsene. 
Ta 20 burpees.  
15 situps 
20 knebøy  
 

Økt 2.  Fysisk aktivitet 
Dans og beveg deg til 5 
danser på Just dance på 
YouTube. 

Økt 2. Fysisk 
aktivitet 
Gå inn på   
https://livegy
mskole.no/ 
Gjør minst to 
øvelser.  

Økt 2.  Norsk 
Skriv en faktatekst om tiden etter 
svartedauden. Bruk sammendraget du 
skrev fra norsken i går, og oppgavene 
fra samfunnsfag som hjelp når du 
skriver. Husk overskrift, underoverskrift 
og avsnitt.  
Tips til underoverskrifter: 
-Svartedauden, 
-Årene etter svartedauden 
-Dronning Margrete 
-Kalmarunionen 
-Dansketida 
-Kristian 4. 

Økt 2. Fysisk aktivitet 
Gå tur i minst 20 minutter. 
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Praktisk-estetiske fag: 
Musikk: Gå inn på lenken, les og lytt til presentasjonen om “Popmusikkens historie” https://prezi.com/p/bjlynpgykfgs/popmusikkens-
historie/     
 
Kunst og håndverk: Perspektivtegning. Se video: https://www.youtube.com/watch?v=HQgvCKWnfLg. Stopp video underveis og tegn etter 

Sverre.De grupper som har hatt undervisning i perspektivtegning med Sverre, skal velge mellom innvendig eller utvendig rom. Da kan du 

tegne en perspektivtegning av rommet ditt eller huset du bor i. (tid: du skal bli ferdig med tegningen din i løpet av de neste to ukene. 

Økt 3. Matte 
Gjør minst to oppgaver fra 
matematikkheftet (ligger på ITS). Skriv i 
matte skrivebok. Husk to streker under 
svaret og marg. 
 
Se tre videoer om prosent på NRK skole. 
Skriv ned to viktige ting fra hver video.  
https://www.nrk.no/skole/?page=search&
program=Matte%20med%20Tom%20Olav 

Økt 3. Engelsk 
 
Gå inn på ITS og les 
påskekrimmen du har fått 
tildelt av en av de andre i 
klassen. Når du har gjort 
det, gjør du “Three stars 
and a wish”.  
Les teksten godt, og gi en 
grundig tilbakemelding. 
Alt er forklart i ITS. 
 

Økt 3. Norsk 
Gå inn på 
linken og se 
filmen: 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=JdT0W
F1sq1A  
Skriv 
nøkkelord 
underveis og 
skriv til slutt et 
sammendrag 
om årene 
etter 
svartedauden. 
Hvordan 
forandret 
svartedauden 
Norge? 

Økt 3. Engelsk 
 
Gå inn på denne kanadiske nyhetssiden: 
https://www.cbc.ca/kidsnews/ 
Velg deg ut én nyhetsartikkel som du 
leser godt. Når du har gjort det, skal du 
skrive med egne ord (på engelsk, 
selvfølgelig) hva den handlet om, og 
lever på ITS. 

Økt 3. Norsk 
Bruk faktateksten du skrev i 
går til å lage en 
Power-Point om årene etter 
svartedauden. Kriteriene for 
oppgaven finner du nederst 
på ukeplanen.  

Økt 4.  Lesestund 

Les en bok høyt for en voksen/søsken i 

minst 30 minutter.  

 

Økt 4. Mattespill 
Gjør 30 minutter med 
valgfritt mattespill. 
https://www.matematikk.o
rg/trinn5-7/spillsamling/ 

Økt 4. 
Lesestund 
Les i minst 30 
minutter i 
valgfri bok. 

Økt 4. Mattespill 
Gjør 20 minutter med valgfritt 
mattespill.  
https://www.matematikk.org/trinn5-
7/spillsamling/ 

Økt 4. Lesestund 
Les i minst 20 minutter i 
valgfri bok. 
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Tegningen skal leveres inn på ITS senest fredag denne uken.) Hele oppgaven med kriterier ligger i ITS. Lykke til!! (Om du lurer på noe er Kaja 

og Sara tilgjengelig på telefon og Mail) 

Kriterier for Power-Point: 1) Forside. 2) En slide per overskrift 3) Så lite tekst som mulig. Gjerne nøkkelord 4) Passende bilder 5) Kilder 

Informasjon 
Klassekoden til 7A Multi smart øving: Elev-kode: 1990109730. Skriv inn klassekoden første gang du logger deg inn.  

 


