
Dagsplan fredag 3. april  
 

Fredag  
03.04.20 
  

OPPROP 09.00 I TEAMS 
Oppgavene skal være levert før 14.00. 

1.time 
  

Lesestund: 30 minutter 
 
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 
  
Usikker på hva du vil lese? Flere boktips kan du få Her - og bøkene finner du i 
biblioteket over. 
  
  

 
  
Tegn på egg, men vær forsiktig så det ikke knuser. Send bilde til Solveig i Teams. 
  

2.time 
  

Norsk Tema: Lesing og leseforståelse  
  
Jobb 30 minutter eller litt mer i Akka bakka… boka di,  
eller bruk linken HER der du finner tekster der du kan øve på leseforståelse. 
  
Du lager en side med overskrift, norsk uke 14, fredag , under fanekortet norsk One 
note. Der skriver du noen setninger om:  
  

1. Hva du har lest og hvilke oppgaver du har jobbet med denne timen.  
  

2. Skriv også litt om hva du leser i lesestund/ lesekvart og hva dette handler 
om. 

  
  

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://skolenmin.cdu.no/_/7-trinn/norsk/lesetekster-med-oppgaver-5d667cbb709c0b001079f8aa-5d667cc0709c0b001079f9f5-5db1941a2d39170040144ef3


3. time KRLE:  
Tema: Påskeevangeliet 
Se denne filmen om påsken og lær om den kristne påskefortellingen. Deretter skal 
du gjenfortelle påskefortellingen ved å lage en tegneserie om det i Creaza. 
Oppgaven og kriterier finner du på denne siden. 
   
Husk å trykk på "lever inn" knappen når du er ferdig!   

 
  

4. time Kroppsøving:  
Påskeferien starter om en liten time og hva er vel bedre enn og starte ferien med 
og gleder de voksne du bor sammen med. Dagens kroppsøving går ut på og bidra 
med husarbeidet hjemme.   
  
Eksempler på hva du kan gjøre: 
• Støvsuge 
• Tørke støv 
• Vaske badet 
• Ta ut av oppvaskmaskinen/vaske klær og henge opp klær  
• Vaske terrassen 
• Stelle i hagen (rake, luke, plante) 

  
Bli enig med de hjemme hva som passer for deres familie og hvilke oppgaver du 
skal gjøre:) 
  

Avslutning 
  

Se dagens episode av Supernytt. Trykk her!  
  

  

Har du spørsmål kan du bruke teams. 

Husk at lærerne skal kunne se det du gjør i timene!  
 
  
 

https://vimeo.com/122543099
https://www.creaza.com/verifyInvitation?type=assignment&id=iRp32XE
https://nrksuper.no/serie/supernytt/

