
Dagsplan tirsdag 31. mars 
 

Tirsdag 
31.03.20 
  

OPPROP 09.00 I TEAMS 
Oppgavene skal være levert før 13.00. 

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 uke 12 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 
  
Usikker på hva du vil lese? Flere boktips kan du få Her - og bøkene finner du i 
biblioteket over. 

1.time 
Del 2 
  

Norsk:  

 
Tema: Hva språket ditt forteller om deg.  
Gjør oppgavene som ligger i OneNote på deres eget området under fanekortet 
Norsk:  
Norsk, uke 14 tirsdag  
Merethe sjekker arbeidet du gjør og legger til en liten kommentar i One note:) 

2. time Naturfag:  
Tema: Sansene 
Gjør oppgavene som ligger i OneNote på deres eget området under fanekortet 
Naturfag: Uke 14 oppgaver: Sansene - øyet. 
  
Etter du er ferdig med naturfagsoppgaven: Gå et sted i huset ditt der du har litt 
plass rundt deg. Sett på denne videoen, skru opp volumet og dans!!! Ta gjerne med 
noen i familien hvis de er hjemme. 

  

3. time Matematikk: Nasjonale prøver 
  
HUSK! Du skal sende inn screenshot av hvor langt du har kommet denne timen. 
Ikke glem det! Sender til Tonje i chatten på Teams:) 
  
Du skal nå jobbe så konsentrert som mulig i 35 minutter. Fortsett der du slapp 
forrige uke. Hvis du ikke forstår eller ikke klarer en oppgave, vil jeg at du ikke svarer 
på den. Ikke gjett! Er du usikker på om du har gjort riktig eller ikke, svarer du det du 
tror. Når det har gått 35 minutter trykker du deg frem til den siste oppgaven. Trykk 



deretter "Levér prøve". På neste side scroller du ned til "Ja, jeg leverer prøven nå". 
Da vil du få opp en oversikt over hvilke oppgaver du har fått rett på, hvilke som ikke 
er besvart og hvilke som er feil. Ta en skjermdump av oversikten og send til Tonje i 
chatten på Teams. 
  
Eksempeloppgaver 5. trinn. Trykk her! 
Eksempeloppgaver 8. trinn. Trykk her! 
  
Ble du ferdig forrige uke?  
Trykk her! for 8. trinn 
Trykk her! For 5.trinn 

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!  
  
 


