
Dagsplan onsdag 6. mai 
 

Onsdag 
06.05.20 
  

OPPROP 09.00 I TEAMS 
Oppgavene skal være levert før 14.15. 

1.time 
 Del 1 
  
  
  
  
  
  
  
1.time 
Del 2 

Lesestund: 30 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.  
  
Et annet bibliotek du kan bruke finner du HER  Mange spennende og aktuelle bøker, 
men disse må leses uten lyd. 
  
  
Norsk: Leseforståelse 30 minutter 
Velg mellom å jobbe i AKKA, BAKKA, BONKA, RAKKA… boka, 
  
eller  
Les og svar på oppgaver HER 
Litt enklere oppgaver  HER  
  
  

2.time 
  

Engelsk:  
1. Skriv verbene i Onenote, lær å bøye dem. Du finner dem bak i TB. 

To take, to teach, to tell, to think, to throw 
  

2. Skriv en setning med hvert av verbene i infinitiv, preteritum (simple past) og 
perfektum (past participle). 
Det betyr i alt 15 setninger. 
  

3. Se WB s 158. Les oppgaven nøye og gjør oppgave 240 og 241 a. Du skal skrive 
alle setningene. 
  

4. Når du er ferdig med oppgavene i engelsk, sender du Solveig en melding i chat. 
Da vet jeg når jeg kan gå inn og vurdere arbeidet ditt. 
  

3. time Samfunnsfag:  
Tema: Oppdagelsesferder og nye tanker 
Gjør oppgavene som ligger i OneNote på deres eget området under fanekortet 
Samfunnsfag: Uke 19 oppgaver: Opplysningstiden. 
  

4. time Kroppsøving:  
Du trenger en kortstokk for å gjøre dette timen. Hvis du ikke har en kortstokk 
hjemme avtaler du med en medelev som har kortstokk om å gjøre timen sammen 
over Teams.  
  

https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket
https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5d6e62738bc6fd00103d2db6-5d6fba5ff98bdd002570a95d
https://skolenmin.cdu.no/_/7-trinn/norsk/lesetekster-med-oppgaver-5d667cbb709c0b001079f8aa-5d667cc0709c0b001079f9f5-5db1941a2d39170040144ef3?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/4-trinn/norsk/lesetekster-med-oppgaver-5d667966c531980046f606ed-5d667969c531980046f607d0-5d667967c531980046f60727?showIntro=true


Tell opp 26 kort og legg dem i en egen bunke uten og se på dem. 
Trekk et og et kort.  
  

Hjerter  Knebøy 

Ruter Sit-ups 

Kløver Burpees 

Spar Rygghev 

  
Sorten du trekker avgjør hvilke øvelse du skal ta og antall repetisjoner bestemmes av 
verdien til kortet. Eksempel: Du trekker Hjerter 10. Da må du gjøre 10 knebøy. 

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!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ltuA46HiWL0
https://www.youtube.com/watch?v=Cgej2qU2irs
https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU
https://www.youtube.com/watch?v=MXCIEz_HT00
https://nrksuper.no/serie/supernytt/

