
Dagsplan mandag 23. mars 
 

Mandag 
23.03.20 
  

Husk å ta kontakt med lærerne dine hvis du lurer på noe. Ring eller send melding 
til den som pleier å ha ansvar for faget du lurer på. De har best forutsetning for å 
svare, der er jo de som har laget oppgavene. Vi er tilgjengelige i Teams i den 
vanlige skoletiden. 

1.time 
  

Fysisk aktivitet: 
Gå deg en tur med rask gange i ca. 20-30 minutter. 
  
Lesestund: 30 minutter 
Gå inn på BIBLIOTEKET HER  og les/ lytt til en lydbok. Du kan selvfølgelig lese 
egenvalgt bok eller aftenposten junior. 
  
Et annet bibliotek du kan bruke finner du HER  Mange spennende og aktuelle 
bøker, men disse må leses uten lyd.  
  
Lyst til å lytte på litt påskekrim? Logg inn HER skroll ned til Påskeklassiker: 

«En slags påskekrim» og lytt 

2.time 
  

Tegning: Oppgaven ligger i OneNote på deres eget området under fanekortet 
Tegning: Uke 13: Tegn plantegning av ditt eget hus. 
  

3. time Musikk:  
Oppgave 1 
Gå inn på You Tube, øv på sangen "Adieu". Den tenker vi er den siste sangen på 
avslutningsfesten. Gi Solveig gjerne tilbakemelding om hva du syns om denne 
sangen! Bruk teams. Jahn Teigen & Anita Skorgan - Adieu (Allsang på Grensen 
2008) 
  

 
  
Oppgave 2 
https://youtu.be/QsOtxigcXgc 
 De som klarer å gjøre dette, filme og sende meg, får en overraskelse når vi sees 
igjen. Må være levert før kl 14.00. 

4. time Matematikk: Kan du dette? 
  
Gjør oppgave 2-8 på side 34-35 i Multi 7b. Gjør oppgavene i OneNote på ditt 
område under fanekortet Matematikk. La overskriften på oppgaven være: Uke 13 
- Kan du dette? Husk og bruke benevninger i alle utregninger og svar. Skal svaret 
for eksempel være 10 kvadratmeter kan du skrive det som 10 m2. 

https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket
https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5d6e62738bc6fd00103d2db6-5d6fba5ff98bdd002570a95d
https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1
https://www.youtube.com/watch?v=WhRwFkxyTTA
https://www.youtube.com/watch?v=WhRwFkxyTTA
https://youtu.be/QsOtxigcXgc?fbclid=IwAR11Y6NQ1WE_-jtK7nm9_CbKR3sV47xB82tY_KfnmbmGNXuD1LoHozWG8zc


  
Har du ikke linjal hjemme? Hør med mamma eller pappa om de har et målebånd 
eller tommestokk du kan låne. 
Husk at du har tilgjengelig videoer fra forrige uke hvis du er usikker. Det er også 
mulig bruke Google eller You Tube. For all del, ikke nøl med å ta kontakt med 
faglærer.  
  

Avslutning Se dagens episode av Supernytt. Trykk her! 

  

Har du spørsmål kan du bruke teams: «Spørsmål til lærerne» 

Husk at lærerne skal kunne se det du gjør i timene!  
  

Trenger du noen å snakke med? 
Mange barn/unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi 
skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert 
åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov 
for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn. 
  
Barn og unge og voksne som er bekymret kan nå ringe Alarmtelefonen : 116 111 hele døgnet. Der 
møter profesjonelle voksne som kan hjelpe. Nettsiden finner dere her: https://www.116111.no/ 
  
Informasjon finner dere også på skolens nettside. 
  
Det er også mulig å ringe Torhild (helsesykepleier): 40911931 
 

 

https://nrksuper.no/serie/supernytt/
https://www.116111.no/

