
Dagens oppdrag tirsdag 24. mars 

God morgen og velkommen til en ny dag!  

Vi ser at dere er flinke til å holde motet oppe og jobber bra. Vi håper også alle 

passer på å ta gode pauser med fysisk aktivitet.  

Se på dagens Supernytt! 

I dag er det 3 fag i oppdraget: 

Norsk: 

I løpet av denne uka skal vi bli ferdig med bokanmeldelse og bokpresentasjonen. Dere som 

har fått godkjent bokanmeldelsen lager en PowerPoint-presentasjon av boka. 

Presentasjonen skal deles med Kristine og du vil få tilbakemeldinger som du eventuelt skal 

jobbe videre med før den godkjennes.  

Hvordan lage PowerPointen: 

Planlegg innholdet til PowerPoint presentasjonen av boka med hjelp av skjemaet 

Planleggingsnotat til PP-Bokpresentasjon. Dette finner du på “Velkommen” siden i 

klassenotatblokk. Du trenger ikke å fylle inn i planleggingsnotatet, men det skal brukes som 

en mal og oppskrift på rekkefølge og innholdet i bokpresentasjonen.    

Step/gruppe 3 skal fylle inn alle punktene.  

Step/gruppe 1 og 2 trenger ikke å fylle inn det som er markert med 3-tall (3), med mindre 

dere ønsker det selv.  

Husk at du også skal lese inn teksten på PP, enten alt eller noen av sidene.   

Hvordan legge til lyd på PP:  
Velg "mix" og deretter "slide recording". Prøv deg frem før du lager hele. 

Eksempel på en bokpresentasjon her: https://youtu.be/gaMPZgUQ3Cg  

Ferdig med bokpresentasjon:  

Jobb minst 30 min på Salaby: http://kanal-s.salaby.no/forsiden/norsk1/ordforrad 

Se på denne videoen og dans gjerne med hvis du trenger noe å le av 

https://www.youtube.com/watch?v=YBnHIZKVQkM 

Matte: 

 I dag skal vi fortsette å jobbe med Campus. Det er viktig at du følger med på videoene når 

du er inne her og jobber. 

https://radius5-7.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=2247039&sek=2030513 

Her finner du flere oppgaver om brøk som du kan jobbe med. 
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Står du fast så send en melding til Madelen så går vi igjennom det sammen 

Samfunnsfag: vi fortsetter med norsk historie – i dag kan du lese når det ble 

sånn at alle barn måtte gå på skolen. 

Les s. 143 og 144.  

Se denne filmen om middelalderen, ca 3 min 

https://www.youtube.com/watch?v=Ea_2GirUqXU 

Og denne filmen om finsk innvandring 4 min. (logg inn med ditt vanlige brukernavn og 

passord) https://www.elevkanalen.no/Artikkel/99996 

Hvis du vil vite mer kan du se denne filmen: 

https://tv.nrk.no/serie/norsk-historie/sesong/1/episode/7/avspiller 
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