
Hvis Showbie er nede – eller du kjeder deg: 
Hvor mange ruter kan du krysse av ila. 

hjemmeundervisningen? 
Forklar uttrykket:  
«Sku ikke hunden på 
hårene» 
«Å hoppe etter 
Wirkola»  
«Bedre føre var en 
etter snar» 

Se en film 
sammen med 
resten av 
familien.  

Se på bilder fra 
«gamle dager» 
sammen med 
noen hjemme.  
Eller på 
oslobilder.no 

Drøm deg bort: 
-Google Earth 
-Earthcam.com 
skylinewebcams.com 

-nasa.gov/nasalive 

Hva ser du? 

Undersøke en 
av lenkene på 
Ammerud 
skoles 
lenkesamling. 

Lesetime: alle 
leser i bok i en 
time.  

20 min på Salaby 
 
Eller opprett gratis 
abonnement på 
Aftenposten Junior.  

Undersøke et 
uttrykk: 
«Er gresset grønnere på 
den andre siden?»  
«Liten tue kan velte 
stort lass» 
 «Å gjøre sine hoser 
grønne» 

Tegn: 
En drøm du 
hadde. 
Drømmehuset 
ditt. 
Et fantasidyr. 

Lag en liste: 
Det du savner med 

skolen       
Noe du vil lære deg. 
Hva du vil bli når du 
blir stor. 

Sjekk ut kunst: 
-Mona Lisa 
-Skrik 
-Pike med 
perleøredobb 
-Stjernenatt 
-Nattverd 

Skrive postkort, 
ringe eller skype 
en venn eller en i 
familien. 

Finn ut mer om: 
- Nelson Mandela 
- Malala 
- Neil Armstrong 
- Albert Einstein 

Spise 5 om 
dagen. 

Finn en 
oppskrift og lag 
retten.   

Se et 
naturprogram 
på NRK.no 
sammen. 

Skrive dagbok.  
 
Dette er en veldig 
annerledes tid, og det 
kan være fint å sette 
ord på det du opplever 
nå.  

Spill et spill 
sammen eller legg 
et puslespill. 

Jobbe med noe på 
Showbie du ikke 
ble ferdig med. 

Hjemmegym: 
Søk:  
Trimkvarteret 
Trim for eldre 
«Jane Fonda gym» 
Totaltrim 

Finne ut av et 
nytt ord. F.eks.: 
Bjørnetjeneste 
ASAP 
Ad undas 
Argusøyne 

Vise noe på 
Showbie du er 
stolt av. 

Spill kort 
sammen, eller 
lær deg et 
korttriks. 

Rydd! 
Leker, bøker, klær, 
skuffer, skap.  
Husk riktig 
avfallshåndtering.  

Gå en tur. F.eks.: 
Romsåstårnet, Breisjøen, 
Vesletjern, Lilloseter 
eller Ole Høilands hule. 

Støvsug hjemme 
eller hjelp til 
med annet 
husarbeid. 

 Produser noe 
nytt på Garage 
Band  

                    

Musikk!  
-everynoise.com 
-musicmap.info 
Del med noen 
hjemme. 

Hjelpe til å lage 
middag. 

Lag noe: et kort, 
en domino-kjede 
eller sy om noe. 

Planlegg en 
undervisningstime 
til vi kommer 
tilbake til skolen. 

Takk       

«Mitt skip er 
lastet med …» 
Alle må si noe som 
begynner med 
samme bokstav. 

Lag hver deres 
quiz og ha en 
duell. Eller lag 
et kryssord. Til 
klassen?  

Duell! 
Bytt på å vise hverandre: 

Musikk 
Videoklipp  
Vitser 

Diskuter og 
begrunn: 
«Morgenstund har 
gull i mund» eller 
«Morgenstund er tull 
igrunn»  

Bli kjent i bydelen 
din: 
oppdaggroruddalen.no 
lillomarkasvenner.no 

(Stor takk til Erlend på 5. trinn for bingo og mange ressurser!) 

Norsk: 

Lesing: Bibliotekene er stengte, så her er noen digitale kilder i tilfelle det er rift om bøkene i bokhylla hjemme: 

Skolenmin. Her er bøker å velge mellom hvis det er behov.  

På Salaby er det også mulig å lytte til bøker samtidig.  

Skriving: Skriv et brev til kontaktlæreren din om det du opplever nå. Hva er annerledes enn før? Syns du det er rart 

eller skummelt? Hva gjør du når du ikke går på skolen? Bruk gjerne eksempelet på Kaleido 5.trinn som inspirasjon. 

Her finner du også strukturen forklart.  

På AskiRaski kan du øve på lesing, staving og non-ord.  

 

Matematikk: 

http://oslobilder.no/
https://www.google.com/intl/no/earth/
https://www.earthcam.com/
https://www.skylinewebcams.com/
https://www.nasa.gov/nasalive
https://www.nasa.gov/nasalive
https://tv.nrk.no/serie/trimkvarteret
https://www.youtube.com/watch?v=_OyUpsoCuk4
https://www.youtube.com/watch?v=deKHYCsjseg
https://www.youtube.com/watch?v=n6h0JGtjxqs
https://www.google.com/search?q=avfallshierarki+oslo+kommune+snl&tbm=isch&ved=2ahUKEwiL0vHxrZfoAhWOCHcKHQP1B4sQ2-cCegQIABAA&oq=avfallshierarki+oslo+kommune+snl&gs_l=img.3...7570.9958..10198...0.0..0.65.243.4......0....1..gws-wiz-img.XOvp5oNPtK8&ei=CHBrXouuGY6R3AOD6p_YCA&rlz=1C1GCEB_enNO869NO870#imgrc=Q1jHlKBbDxIqhM
http://everynoise.com/
https://musicmap.info/
http://www.oppdaggroruddalen.no/
https://lillomarkasvenner.no/
https://skolenmin.cdu.no/_/4-trinn-5d667966c531980046f606ed
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek
https://kaleido5.cappelendamm.no/lt/tekstanalyse.html?tid=1856831&sek=1695386
http://www.askiraski.no/


Multi Smart Øving er åpent. Her er det lite hensikt å jobbe med mer enn 15 minutter. Systemet logger aktiviteten, 

og før eller siden er det på tide med ny innsikt før man kommer videre med oppgavene. Bruk Feide-innlogging. 

Det er også anledning til å jobbe med Radius. Både 4A og 4B. 

Frisk opp måling, regning, gangetabell og mer med appene Matemagisk REGNE, Matemagisk REGNE MER, 

Matemagisk MÅLING. 

Engelsk:  

Salaby har bøker, oppgaver og musikk du kan sjekke ut.  

Det går også an å lytte til fortellinger på https://www.storylineonline.net/ Her er det oversikt over nivå og spilletid. 

Det er også laget tidvis omfattende læringsarbeid til tekstene hvis det er ønskelig å se nærmere på. Det ligger under 

«Teacher’s guide».  

Mange kan også ha nytte av å høre på favorittmusikken på youtube med «lyrics». Tast «lyrics» inn bak tittel på låt, 

og så er det bare å synge med. Hva med en duett?  

 

Naturfag: 

«Oslos største og flotteste klasserom er Oslomarka» -Fritt etter Håvard Pedersen. Gå ut og se etter vårtegn! Les mer 

på https://naturvernforbundet.no/naturvern/vare-vanligste-vartegn-article14521-149.html  

https://lillomarkasvenner.no/ har også mange tips for nærområdet.  

Brenn bål: https://inspirasjon.ut.no/bal/bal-nar-hvor-og-hvordan/100765 og lag gjerne et måltid på bålet: 

https://www.nrk.no/mat/20-oppskrifter-pa-turmat-til-paske-1.12279022 eller https://kmspeider.no/aktiviteter/mat-

pa-bal-article7987-871.html  

 

Samfunnsfag: 

Vil du plasseres et tilfeldig sted i verden, og prøve å finne ut hvor du er? Sjekk ut Geoguessr. Det er en begrenset 

gratis periode. 

Hold deg oppdatert på det som skjer i verden! Se dagens Supernytt-episode.  

Har du alltid hatt lyst til å være arkitekt eller snekker? Prøv å logge inn med skolemailen din i Minecraft Education på 

læringsbrettet ditt. Bygg blokka, rekkehuset eller huset du bor i. Her er det viktig å telle. Tenk at 1 kloss er 1 meter 

lang, og 1 meter bred. Så om huset ditt er 5 meter høyt – da er det 5 klosser høyt. Her kan du være kreativ, tenke 

matematikk, historie og logikk på én og samme gang! 

Hvordan utvikler livet i spillet seg? Klarer du å trekke noen sammenligninger til hva vi har lært om historie i år? 

 

Musikk: 

Hva med å danne et husband? Eller en dance off på stua?       Det er mulighet for en del fine musikkstunder i et par 

av rutene i bingoen.  

 

Mat og helse: 

Se på oppskriftene som ligger på skolens hjemmeside. Er det noe godt der du kan lage med familien?  

 

Kroppsøving:  

https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
https://radius1-4.cappelendamm.no/
https://skole.salaby.no/3-4/engelsk
https://www.storylineonline.net/
https://naturvernforbundet.no/naturvern/vare-vanligste-vartegn-article14521-149.html
https://lillomarkasvenner.no/
https://inspirasjon.ut.no/bal/bal-nar-hvor-og-hvordan/100765
https://www.nrk.no/mat/20-oppskrifter-pa-turmat-til-paske-1.12279022
https://kmspeider.no/aktiviteter/mat-pa-bal-article7987-871.html
https://kmspeider.no/aktiviteter/mat-pa-bal-article7987-871.html
https://www.geoguessr.com/
https://nrksuper.no/serie/supernytt/


Det er lov å gå ut en tur, eller løpe for den saks skyld. Klatre, bykse, jumpe, hinke, krype, rulle, strene … vi har funnet 

mange synonymer for å bevege seg fra A til B. Se for øvrig rute i bingoen. Legg gjerne inn et fysisk avbrekk i løpet av 

arbeidsøkta. Just dance på youtube.com pleier å være populært.  

 

Sløyd: 

Mulig det er for tidlig for seljefløyte, men kanskje en annen gang: 

https://www.unghusflid.no/tingaalage/oppskrift/tre/seljeflyte  

Det finnes mange andre ting man kan spikke: Vandrestav, smørkniv, grillspyd …  

 

 

https://www.unghusflid.no/tingaalage/oppskrift/tre/seljeflyte

