
Torsdag 
26.03.20

Mål: Jeg kan gjenfortelle 
en historie fra øylivet i 
Færder med mine egne 

ord.

Tema: Øylivet i Færder.

Gå inn i lærernes bok og klikk på power pointen. Dobbelklikk på P 
i power pointen. Da vil power pointen legge seg nederst på 

venstre side av skjermen din. Klikk så opp power pointen. Du kan 
se historien sammenhengende ved å trykke nederst på høyre side 

av skjermen for å få fram lysbildeframvisning.

Oppgave: Gjenfortell med dine egne ord en historie fra det du 
hørte ble fortalt om øylivet i Færder. Du skal skrive minst 7 

setninger i Bookcreator. Skriv gjerne og helst en lengre historie 
hvis du klarer :-)

Prøv å trykke på pluss og import fra internett for å finne et bilde 
som passer til historien din.

Lykke til :-)

Grunnleggende ferdighet: 

Mål: Jeg kan logge meg inn på Teams på 
internett og kontakte en klassekamerat i 

dag. I morgen skal dere kontakte 
kontaktlærer i Teams. Framgangsmåten på 

hvordan komme inn i Teams ligger i 
lærerboka i dag. Første gang du logger deg 
inn kan det ta litt tid før alt fungerer. Logg 

deg ut, vent litt før du ringer en venn. Det er 
lurt å avtale med vennen så dere er hjemme 

på Teams samtidig.

Lesestund: 

Kan du noe om pandaen fra før?:)

Velg en av tesktene om "pandaen", og les den 
først for deg selv.

Øv så på å lese teksten høyt for noen. 

(Teksten ligger i "lærerboken" i Bookcreator). 

Praktisk/fysisk aktivitet: Du skal ut for å knekke 
noen greiner fra trær. Du trenger ca. 6 greiner. 

Du skal ta greiner som lever og er ca. 40 cm. 
lange. Ta gjerne greiner fra frukttrær, det gir en 
ekstra fin opplevelse. Ta greiner fra forskjellige 
typer trær. Putt greinene i vann inne. Dersom 
det er allergi hjemme setter du greinene på 

trappa eller på terrassen. Det blir fine greiner til 
påskepynten vi skal lage neste uke.

 

Disse nettressursene kan elevene logge seg inn på med sin Feide-bruker:  
www.salaby.no  
www.elevkanalen.no (tidligere Tv2 skole)  
https://skolen.cdu.no/ (Cappelen Damm sitt svar på Salaby)  
https://www.korarti.no/   
https://web.creaza.com/no/ (her kan man blant annet lage tankekart og tegneserier)  
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver (5.-7.trinn)  
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