
Dagsplan torsdag 30. april  
 

Torsdag 
30.04.20 
  

OPPROP 09.00 I TEAMS 
Oppgavene skal være levert før 14.15. 
Husk fri i morgen! 

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: Personlig pronomen 
  
Kaleido grunnbok B s. 170 og 171 
  

1. Skriv av bøyningsskjemaet som du finner øverst på s. 170. Du lager skjema i One 
note norsk som kan se slik ut og fyller ut med personlige pronomener 

Entall 1. person     

  2. person     

  3. person     

Flertall 1. person     

  2. person     

  3. person     

  

2. Skriv også om kjennetegn og bruk (se på s.  171) 
3. Skriv ned eksempler (se også på s. 171) 
4. Skriv pronomen du finner i sangteksten "Liten Ball" på s. 153  
5. Les mer om personlig  pronomen  Her og gjør øvingsoppgave 1 nederst på siden (tenk 

deg godt om før du velger riktig pronomen, skal det f.eks. være stor bokstav?) Legg ved et 
skjermbilde av resultatet. 

  

2.time 
  

Matematikk: Brøk 
  
Se resten av DENNE filmen fra tiden 3.30 og ut. Det kan være lurt og skrive ned det som 
står på filmen når tiden viser akkurat 6 minutter. Ha det på et ark ved siden av deg mens du 
jobber på MSØ.  
Multi Smart Øving i 40 minutter. 

https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket
https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5d6e62738bc6fd00103d2db6-5d6fba5ff98bdd002570a95d
https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99200
https://www.youtube.com/watch?v=i2Z-CC4vc3M


3. time Engelsk:  
  

1. Skriv verbene i Onenote, lær å bøye dem. Du finner dem bak i TB. 
To spoil, to spring, to stand, to steal, to swim 
  

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

3. https://stairsonline7.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaoversikt.html 
Fortsett videre fra der du stoppet i går. 
  
  
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 -  Kreative bilder 
  
Sist torsdag så dere denne filmen her først. Det må dere gjerne gjøre igjen. 
Du skal fortsatt bruke kreativiteten din til å ta bilder. Bruk mobilen deres, da det 
ofte er bedre kamera og lettere og bruke enn kamera på pc-en. Hvis det ikke er 
mulig å bruke egen mobil, bruker dere selvfølgelig pc-en deres.  
  
Trenger du ekstra inspirasjon, se denne filmen også en gang til. 
  
Denne gangen skal du fotografere et bilde, der tema er Vann. Det er et bilde du MÅ 
ut og ta i dag… 
  
Send det bildet de ble mest fornøyd med til Solveig på Teams når du er ferdig. Hvis 
du har lastet ned Teams som app på telefonen din er det super enkelt og sende 
bilde fra telefonen og direkte til meg på Teams. Trykk på del knappen på bildet du 
skal sende - velg Teams - søk opp mitt navn (Solveig Stenstad). 
Vi kommer til å fortsette "Kreative Bilder" et par uker til, men med ulike tema. 
  

  

 
  

 
  

 
  

  
 

Avslutning Se dagens episode av Supernytt. Trykk her! 

  

https://stairsonline7.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaoversikt.html
https://www.youtube.com/watch?v=izNhT-umlWw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1dp8v-U-EqcreM34sZ7LdX2A0eHez2CQxomFwJuLDaqIOQpSssg4a9QbU
https://viralefilmer.no/ideer-til-morsomme-og-kreative-bilder/
https://nrksuper.no/serie/supernytt/

