
Dagsplan onsdag 1. april 
 

Onsdag 
01.04.20 
  

OPPROP 09.00 I TEAMS 
Oppgavene skal være levert før 14.15. 

1.time 
 Del 1 
  
  
  
  
  
Del 2 

Lesestund: 20 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 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. 
  
  
Norsk Tema: Ungdomsspråk og multietnolekter 
Gjør oppgavene som ligger i OneNote på deres eget området under fanekortet 
Norsk:  
Norsk, uke 14 onsdag  
  
Merethe sjekker arbeidet du gjør hver dag. 

2.time 
  

Engelsk:  
1. WB s 150, 151. Skriv historien i OneNote, alle bildene skal ha tekst. 
2. Skriv verbene i Onenote, lær å bøye dem. Du finner dem bak i TB. 

           To lend, to let, to lie, to lose, to make. 
  

3. Skriv en setning med hvert av verbene i infinitiv, preteritum (simple past) og 
perfektum (past participle). 

          Det betyr i alt 15 setninger. 
  
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. 
  

3. time Samfunnsfag:  
Tema: Barn på flukt 
Gå inn i OneNote på deres eget området under fanekortet Samfunnsfag: Uke 14 Se 
filmen - Brennende minner 
Du skal se filmen og skriv en filmanmeldelse i skjema som ligger under filmen i 
Onenote. 
 
  

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


4. time Kroppsøving:  
Gå eller løp deg en tur i nærområde. Før du drar må du sjekke ut "Turbingo" arket. 
Du skal finne 20 av bildene ute på tur. Hvilke bestemmer du selv. Hvis du har printer 
hjemme kan det være lurt å skrive ut arket og ta det med seg. Du kan også ta en 
bilde av arket med mobilen, eller skrive ned på en lapp de 20 gjenstandene du skal 
finne.  
  

Avslutning 
  

Se dagens episode av Supernytt. Trykk her! 

 

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

