
Oppdrag onsdag 1. april   (koronauke 3, dag 3) 

God morgen alle sammen! VIKTIG! Vi har fått beskjed fra helsesøster om at for mye 

skjermbruk har ført til at mange barn nå har fått firkantede øyne. Vi ber derfor alle om å 

sende et bilde av øynene sine til oss, slik at vi kan videresende det til helsesøster for sjekk 

i løpet av dagen. 

Igjen en dag der du skal bidra til at dere har et godt liv hjemme der alle er med å dra lasset 

sammen. Fagene i dag er norsk og KRLE. 

Samfunnsfag. Kontakt Kristin hvis du lurer på noe.  

1. Husker du navnene på de to slosskjempene du leste om i går? De er viktige navn i 

norsk historie. I dag skal du lese hva som skjedde etter den store nordiske krigen. Les 

s 149 og 150. og finn ut hvordan Norge ble et land i fred. 

2. Se på lista over husarbeid på klassenotatboka uke 14 og velg 4 jobber du skal gjøre i 

løpet av dagen. Husk å krysse av og skrive kommentar. 

Norsk: Kontakt Kristine ved spørsmål. 

Fortsett der du “slapp” i går        

Du skal skrive en fakta-fortelling om Corona-viruset i BookCreator. Før du får starte å skrive 

der, skal du se 5 korte videoer som skal lære deg hvordan du kan skrive en fakta-fortelling. 

Det sies i videoen at du skal velge deg et dyr. Men du skal være et Corona-virus. Fordel 

arbeidet på tirsdag og onsdag. 

1. Se video 1 og 2. Velg filmene som står under «Uten enheter»: 
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/forfatterskolen/a-skrive-fakta 

2. Gå til klassenotatblokk →Norsk→uke 14 og gjør forarbeid og oppgaver til video 2. 

3. Se video 3 og 4. 

4. Gå til klassenotatblokk →Norsk→uke 14 og gjør forarbeid og oppgaver til video 3 og 

4. 

5. Se video 5.  

Ferdig med Video 5? Gå til “Velkommen siden” på klassenotatblokk. Der ligger det et 

dokument med navnet “BookCreator” hvor du får vite kriterier til innholdet og hva du 

må gjøre for å komme i gang. 

KRLE: Kontakt Tone hvis du lurer på noe. 

1)Les intervjuet med Gwynyth Øverland på s. 94 i Du og jeg 
2) Hvorfor er mange buddhister opptatt av miljø- og dyrevern? Skriv under der du skrev på 
mandag. 
3) Kristendom. Påske. 
Se denne lille filmen som ble laget for noen år siden. Denne feiringen som er så viktig for 
veldig mange vil bli helt annerledes i år. 
 Påskefeiring i Spana. https://tv.nrk.no/serie/billedbrev/2014/KOID75004512/avspiller 
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