
Tirsdag 21.04.20

Mål: Jeg vet hva et frø er og 
hva som må til for at det skal 

spire.

Tema: La det spire og gro

Se Salaby, Hva er felles for planter:

https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/planter/les-
om-planter

Skriv i boken din 3 ting som er felles for planter. 
Overskrift er Planter

Se Salaby om planten løvetann:

https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/planter/laer-
om-lovetann

Skriv i boken din minst 5 faktasetninger om 
løvetann. Finn et bilde av løvetann og lim inn. 

Livsmestringsoppgave:
Jeg går ut med søppel og henter post 
i postkassen og gir posten til mamma 

eller pappa.

Lesestund:
Kan du noe om " Bjørk " fra før?

Velg en av tekstene om "Bjørk" og les den 
først for deg selv.

Øv på å lese teksten høyt for noen.

Teksten ligger i "lærerboken" i Bookcreator.

Tema: La det spire og gro

Se filmen : Hva er et frø? 

Se filmen: Planter og lys

Fysisk aktivitet: 
Tema: La det spire og gro

Du skal gå en tur i skogen på minst 20 minutter. Når du er 
på turen skal legge merke til hva du hører, lukter, føler og 
ser. Skriv ned i Bookcreator når du kommer hjem hva du 

la merke til. Hvilke følelser du hadde på turen.

I historien " den hemmelige hagen"  ble vi kjent med Mary 
og Colin. Hvorfor ble Colin og Mary friskere og sterkere 

når de hadde vært ute i naturen og i den hemmelige 
hagen ? Hva tror du?

Skriv svaret i boken. Overskrift: Naturopplevelse. 

Forsøk "Så frø"

Sjekk frøene. Har det skjedd noe? 
Trengs det vann? 

Skriv ned hva dere gjør i loggen. Ta 
gjerne bilder. 

  

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)  
http://lesekloden.no/idag/ (her blir det lagt ut hver dag et nytt tema: dagens tekst, grubliser, videoer, tall)  
 

 

https://www.elevkanalen.no/A

rtikkel/62081#video 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/6

2081?videoObjectId=9387#video 
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