
Dagsplan: Tirsdag 24. mars 
 
 

Tirsdag 
24.03.20 
  

KL 09.00 i morgen blir det live quiz. Alle MÅ logge seg inn og bli med! Link til videomøte får dere 
på dagsplanen i morgen, i møte vil dere motta link til quizen. Start opp pcen i god tid så du 
rekker å komme deg inn på linken. Skulle du få problemer så skriv på chaten (generelt) i Teams.  
  
ALLE Må TA EN TUR OG OPPDATERE SIN PC. TA DEN MED TIL SKOLEN, STÅ UTENFOR OG START 
PC PÅ NYTT! 
  

1.time 
Del 1 
  

Lesestund: 15 minutter (du kan lese mer senere på dagen etter at du har gjort ferdig 
dagsplanen) 
  
Gå inn på BIBLIOTEKET HER  og les/ lytt til en lydbok. Du kan selvfølgelig lese egenvalgt bok eller 
aftenposten junior (se oppskrift fra mandag på innlogging 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 
  

1.time 
Del 2 
  

Norsk Tema: Norske dialekter. 
Mål: Finne ut av, sammenligne, drøfte og reflektere over språk og tekster, både alene og sammen 
med andre. Hvorfor er det lurt å kunne noe om dialekter, tror du? 
  
Kaleido tekstbok s. 228 og 229 (se også teksten nederst på siden her):  
Les teksten og skriv svar på oppgave 5 og 6 på s. 229 + Skriv minst 3 fakta om Sondre Justad.  
Du lager en side med overskrift, norsk uke 13, tirsdag, i One note under fanekortet norsk. 
Du kan høre sangen HER 
Valgfri oppgave: Gjør flere av oppgavene på s. 229 
  

2. time Naturfag:  
Tema: Ut og let etter vårtegn 
Oppgaven du skal gjøre ligger i Onenote på Naturfag Uke 13: Vårtegn     

  

3. time Matematikk: 
Hvem klarer og fange alle amulettene? Gå inn på  Salaby og spill "Game of Gnomes". Spill i ca 30 
minutter. Vi kommer til og fortsette med dette spillet også senere, så fortvil ikke hvis du ikke blir 
ferdig.  
  

Avslutning Se dagens episode av Supernytt. Trykk her! 

  
  

Har du spørsmål kan du bruke teams: «Spørsmål til lærerne», du kan også sende mail. 

Husk at lærerne skal kunne se det du gjør i timene!  
  
Vedlegg norsk, tekstbok s. 228 og 229:  

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=Way1kOK1szk
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/game-of-gnomes1
https://nrksuper.no/serie/supernytt/


 


