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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

Norsk 
English 
Musikk 
Matematikk 
Samfunnsfag 
Mat og helse 
Naturfag 
KRLE 
Kroppsøving 
Sosialt 

Jeg kan forklare hva et intervju er 
I can read a comic strip and talk about it.  
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1940 tallet 
Jeg kan tegne trekanter og firkanter ved hjelp av linjal og gradskive.  
Jeg kan fortelle om hvordan forholdet mellom Danmark-Norge og Sverige var.  
Jeg kan fortelle om fett, proteiner og karbohydrater.                                                                                        . 
Jeg kan gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå 
Jeg vet hva de fire edle sannheter i buddhismen er.  
Jeg kan gjennomføre klasseaktiviteter med en positiv innstilling. 
Jeg kan tilby andre hjelp 

 diagonal 
gradskive 
tittel 
ingress 
byline 
brødtekst 
journalist 
intervju 
 

 outraged - opprørt 
 
crawling with - kryr av 
 
eligible - passende 
 
school is out - skolen er slutt 
 
silent  - stille  

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk:  Les i minst 20 minutter 
på  
https://www.klartale.no/ 
 
 
English (6C and 6D): Read the 

first paragraph of page 116 and 

the four comic strips on page 

117. 

Norsk:  Les i minst 20 minutter på  
https://www.klartale.no/ 
 

Samfunnsfag (6A og 6B):  

Les s. 78-79 

English (6A and 6B): Read the first 

paragraph of page 116 and the four 

comic strips on page 117. 

Norsk: Finn og les et intervju på  
https://www.klartale.no/ 
  
 
Naturfag: Les s. 110-113 i Gaia 
Naturfag 

Norsk: Finn og les et intervju på  
https://www.klartale.no/ 
  
 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Les s. 78-79 

Minner om pennal med 
blyant, visk og linjal, og 
ladet Chromebook til hver 
dag, OG øreklokker! 
 
Hvis elevene har gradskiver 
hjemme, er det fint om de 
tar de med til skolen nå. 
 
Det blir halvårsprøve i 
matematikk i uke 3. 
 
 
 

SKRIVING Norsk: Lag en forklarende 
setning til hvert av øveordene, 
Skriv øveordene riktig minst 3 
ganger etter hver setning. Skriv 
i skrivebok-  
 
 
English (6C and 6D): Do After 
Reading A-E, page 116.  

Norsk: Gjør ferdig s. 27 i arbeidsbok 
til lesebok. Skriv svarene i 
skrivebok. 
English (6A and 6B): Do After 
Reading A-E, page 116. 
 
Samfunnsfag (6A og 6B):  
https://skole.salaby.no/5-7/samfun
nsfag-ny/historien-om-norge/frede
rik-iii-av-danmark-norge/historien-
om-frederik-iii 
 
Les/lytt til historien om Fredrik 3 
og skriv minst 5 fakta i skrivebok 
eller dokument på CB. 

Norsk: Zeppelin lesebok s.74.Skriv 
“Kjerstis intervjutips 1”  inn i norsk 
skrivebok. 
 
Skriv minst 8 setninger om hva 
intervjuet du leste om på “Klar 
tale” handlet om. Skriv i skrivebok. 
 
Naturfag:  Gjør oppgavene som 
ligger i Classroom 

Norsk: Zeppelin lesebok s.75. Skriv 
“Kjerstis intervjutips 2”  inn i norsk 
skrivebok. 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

https://skole.salaby.no/5-7/samfunns
fag-ny/historien-om-norge/frederik-ii
i-av-danmark-norge/historien-om-fre
derik-iii 
 
Les/lytt til historien om Fredrik 3 og 
skriv minst 5 fakta i skrivebok eller 
dokument på CB. 
 
Øv godt på glosene og øveordene! 

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
Multi oppgavebok s 60.  Gjør 
oppgave 4.42 og  4.43 

Matematikk: (6c og 6d) 
Multi oppgavebok s 60.  Gjør oppgave 
4.42 og  4.43 

Matematikk: 
 Multi oppgavebok s 63.  Gjør 
oppgave 4.57 og 4.58. 

Matematikk: 
Multi oppgavebok s 64.  Gjør oppgave 
4.61 og 4.62. 
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ANNET  Mat og helse: Skriv oppskriften: “Texas-gryte”  som ligger i faget ”Mat og helse“. Husk at dette skal være finskrift. Tegn til. 


