
Dagsplan torsdag 7. mai 
 

Torsdag 
7.05.20 
  

OPPROP 09.00 I TEAMS 
Oppgavene skal være levert før 14.15. 

1.time 
 Del 1 
  
  
  
  
  
  
  
1.time 
Del 2 

  

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  
  
Et annet bibliotek du kan bruke finner du HER  Mange spennende og aktuelle 
bøker, men disse må leses uten lyd.  
  
  
Norsk: 
Tema: Rettskriving 
Da eller når? 
Da bruker vi om noe som har hendt én gang.  
Når bruker vi om det som skjer flere ganger og om framtida.  
En grei regel: Den gang – da. Hver gang – når. 
  
Kaleido grunnbok B, s. 182 og 183. 
Les grundig s. 182. 
  
Skriv svar på 1, 2, 3, 4 og 5 på s. 183 
  
Lag en ny side under fanekortet norsk i One note, overskrift:  Norsk, torsdag uke 
19 
  

2.time 
  

Matematikk: Hjernetrim 
  
Oppgave 1 

 
I en gate har vi husnumrene 2, 4, 6 og 8. 
I hvert av de 4 husene bor det en elev. Hver elev har sitt favorittfag og dessuten et 
eget kjæledyr. 
  
a.    Eleven i nr.6 liker fysikk. 
b.    Hunden er nabo til hesten. 
c.    Ole liker matematikk og bor på den ene enden. 
d.    Erik bor mellom hesteeieren og eleven som har fysikk som favorittfag. 
e.    Kristine bor ved siden av katteeieren. 

https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket
https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5d6e62738bc6fd00103d2db6-5d6fba5ff98bdd002570a95d


f.     Eleven som bor lengst til høyre, har teknikk som favorittfag. 
g.    Katten er nabo til eleven som liker norsk. 
  
I hvilket hus bor Åse, og hvem eier apekatten? 
  
Oppgave 2 
Hvem eier sebraen? 
Det finnes fem hus. Alle har forskjellig farge. Alle eierne er av forskjellig 
nasjonalitet. De har alle forskjellige husdyr. Alle drikker forskjellige drikker. De 
røyker hvert sitt sigarettmerke. Engelskmannen bor i det røde huset. Svensken har 
hund. Dansken drikker te. Det grønne huset ligger til venstre for det hvite. I det 
grønne huset drikker man kaffe. Mannen som røyker Pall Mall har fugler. Idet gule 
huset røyker man Dunhill. I det midterste drikker man melk. Nordmannen bor i det 
første huset. Mannen som røyker Blend bor ved siden av huset med katt. I huset 
ved siden av det man har hest røyker man Dunhill. Mannen som røyker Blue 
Master drikker øl. Nordmannen bor ved siden av det blå huset. Man drikker vann i 
huset som ligger ved siden av det hvor man røyker Blend. Tyskeren røyker prince.  
  
Hvem eier sebraen ? 
  
Send dine svar til Tonje på Teams. Det er lov og be om hint underveis hvis du 
virkelig står fast, men her må man prøve seg frem og flere ganger og lese 
informasjonen du får nøye:) 

  

3. time Engelsk:  
  

1. Skriv verbene i Onenote, lær å bøye dem. Du finner dem bak i TB. 
To understand, to wear, to weep, to win, to write 
  

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 159. Både who og which betyr som. Who brukes om mennesker og 
which om dyr eller ting. Skriv regelen og gjør oppgave 243. 
  
  
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. 
  
  

4. time Kunst og håndverk: Bilder 
  
Vi fortsetter tema med foto og kreativitet. Vi har de siste to ukene fått inn mange 
fine bilder fra dere. Kanskje venter det en liten premie til de beste bildene når vi er 
ferdig med tema.  
  



Denne gangen er tema Grønne vårtegn. De siste ukene har det vært mye sol og 
også noen dager med rein. Det har resultert i at våren virkelig er her og trærne har 
fått på seg sin grønne drakt. 
  
Tips: Det er veldig fin i Teieskogen om dagen. Da kan du gjøre noen skikkelig gode 
blinkskudd:) 
Send ditt beste bidrag til Tonje på Teams. 
  

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. 

  

  

  

  

  

  

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

