
Dagsplan fredag 27. mars 
 

Fredag  
27.03.20 
  

 OPPROP 09.00 I TEAMS 

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 
  
Kunst og håndverk: 30 minutter 
Fortsett med oppgaven fra forrige uke. Husk at den skal være ferdig i dag. Solveig 
og Tonje sjekker inne på OneNote ca kl 14.00 og ser på det du har gjort.  
  

<<K&H Hjemmeoppgave.pdf>> 
  
  

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 13, 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 hvordan du synes 

det går. Bruker du lydbøker? Leser du uten lyd? Eller både med og uten? 
Skriv litt og fortell  

 
  

3. time KRLE:  
Tema: Livssyn 
Gjør oppgavene som ligger i OneNote på deres eget området under fanekortet 
KRLE: Uke 13 oppgaver: Livssyn - Humanisme. 
  

Live 
undervisning 
kl. 12.00 

Du skal gå inn på DENNE siden, trykk på dagens program (27.mars: identitet) og 
følge denne live undervisningen på tv2. Den starter kl. 12.00 
Logg inn med feide. 

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/lesetekster-med-oppgaver-5d667cbb709c0b001079f8aa-5d667cc0709c0b001079f9f5-5db1941a2d39170040144ef3
https://www.elevkanalen.no/Nyhetsliste/1865#3-2020


  
Temaene i dag er:  
Diskriminering, identitet, roller, besøk av kultur- og likestillingsminister Abid Q. 
Raja. 
  

4. time Kroppsøving: Hinderløype 45min 
Start med og se denne videoen forfra. 
  
Du skal lage en hinderløype hjemme. Jeg anbefaler og lage den ute i 
hagen/gårdsplassen hvis du har mulighet. Bruk kreativiteten og fantasien din for 
lage ulike hinder. Det er flott hvis du får til noen hinder som går på styrke og noen 
hinder som går på kondisjon.  
  
Når hinderløypen er ferdig må du teste den ut noen ganger før du inviterer 
søsken/mamma/pappa til en liten utfordring. Eksempel kan være en runde hver 
på tid, eller hvor mange runder dere klarer hver på 10 min. Gjør det som passer 
best for deg og din familie.  
  
Ta et bildet av løypa di og send til Tonje på chatten på Teams. Eller enda bedre, få 
noen til og filme deg mens du holder på og send:) 

Avslutning 
  

Se dagens episode av Supernytt. Trykk her!  
  
Ha en riktig god helg :) 

  

Har du spørsmål kan du bruke teams: «Spørsmål til lærerne» 

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

vhttps://www.youtube.com/watch?v=3Sv0GnhwWO8&t=319s
https://nrksuper.no/serie/supernytt/

