
Dagsplan mandag 30. mars 
 

Mandag 
30.03.20 
  

OPPROP 09.00 I TEAMS 
Oppgavene skal være levert før 14.00. 

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 
  
Usikker på hva du vil lese? Flere boktips kan du få Her - og bøkene finner du i 
biblioteket over. 

2.time 
  

Tema: Vår 
Gå ut og finn naturmaterialer. Du skal finne forskjellige ting (småstein, blader, kvister 
og andre ting ute i naturen) å lage en dinosaur, et menneske og en blomst av det du 
finner. Ta bilde og send til Benedicte på epost. 
  

3. time Musikk:  
Oppgave 1 
 Øv videre på sangen: 
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 
Gå inn på denne lenken og øv sangen. Vi skal skrive om teksten noe når vi kommer 
på skolen, men du skal kunne den sånn den synges her. 
  

https://www.nrk.no/video/humor/476bee19-70a2-40ac-b578-6119f64365bd 

  

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://skolenmin.cdu.no/_/7-trinn/norsk/lesetips-5d667cbb709c0b001079f8aa-5d667cc0709c0b001079f9f5-5e1f30e3f58021001087c1a8
https://www.youtube.com/watch?v=WhRwFkxyTTA
https://www.nrk.no/video/humor/476bee19-70a2-40ac-b578-6119f64365bd


Oppgave 3 
Fyll 6 glass og eller kopper med ulik mengde vann. Finn noe å slå på 
glassene/koppene med. Du skal prøve å få til å spille Lisa gikk til skolen. Bruk linken 
nedenfor! 
Send en video til Solveig. 
  
Lisa gikk til skolen på glass og bolle 
  

 
  

4. time Matematikk:  
Vi skal teste ut en ny nettside. Les denne beskrivelsen nøye først:  
Du starter med å designe din egen avatar. Dere kommer deretter inn i et eget enki-
univers der du kan velge mellom tre forskjellige planeter: Gassioma for naturfag, 
Kalkulon for matte og Anglonus for engelsk.  Man beveger seg rundt i en 
fantasiverden, løser oppgaver og samler stjerner. Ikke bare blir du belønnet med 
stjerner når du klarer oppgavene, du kommer også til neste nivå i spillet når du har 
løst et visst antall oppgaver. Stjernene er ikke bare belønning, de er også nødvendige 
for å kjøpe hjelpemidler og mat. Og om man ikke spiser blir avataren slapp og 
fungerer dårligere. Du kan møte avatarene til medelever inn i spiller. Det er også en 
chatfunksjon. Den kan brukes til å samarbeide. Jeg som lærer kan alltid lese hva dere 
skriver om på chatten. Denne chatten skal derfor KUN brukes til å hjelpe hverandre 
og samarbeid. 
 Trykk her for å komme til innlogging.  

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 

https://youtu.be/MU-SgbJ0bCk?fbclid=IwAR26UkOaXj6PrZVcmo3rX7CTTrNbICYktOYrwVQ8S0yZTz0cGFJjFASJ2p8
https://www.enkifag.no/login
https://nrksuper.no/serie/supernytt/


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://www.116111.no/

