
Dagsplan torsdag 2. april  
 

Torsdag 
02.04.20 
  

OPPROP 09.00 I TEAMS 
Oppgavene skal være levert før 14.15. 

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. 
  

1. Lytt til teksten: 
https://skole.salaby.no/3-4/kunst-og-handverk/farger/les-om-farger 
Du skal lage en fargesirkel av ting du finner hjemme. 
Du må ha flere ting av hver primærfarge og av hver sekundærfarge,  rød, gul og 
blå  
orange, grønn og lilla. 

2. Legg for eksempel en rund asjett i midten, bygg rundt så du får en fin 
fargesirkel.  
Det er din fantasi som skal brukes nå, du kan bruke lego, leker, mat og så 
videre… 
Det meste er lov! 

3. Ta bilde og send til Tonje 
4. Husk å rydde tilbake det du brukte! 

  
  

2.time 
  

Matematikk: ENKI 
  
Spill Enki i min. 40 minutter i Kalkulon-systemet (den blå planeten). Husk at du må 
holde avataren din i livet ved og sørge for mat og energi.  
  
  

3. time Engelsk:  
Engelsk aktivitet. Oppgaven ligger i OneNote under Engelsk. Lykke til! :))  
  
  
  

4. time Norsk Tema: Mitt språk 

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://skole.salaby.no/3-4/kunst-og-handverk/farger/les-om-farger


 
  
Gjør oppgavene som ligger i OneNote på deres eget området under fanekortet 
Norsk:  
Norsk, uke 14 torsdag  
  
Merethe sjekker arbeidet du gjør. 

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 

  
Vedlegg norsk:  Kaleido grunnbok B, s. 55 
  

 
  
 

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

