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LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

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

Jeg kjenner til virkemidler som blir brukt i reklame.
I am familiar with the native Americans.
Jeg kan lære meg ulike dansetrinn i folkedans.
Jeg kan dividere og multiplisere med store tall.
Jeg kan navnene på land og hovedsteder i Norden
Jeg kan lage tradisjonell mat fra bunnen av.
Jeg vet hva alt i verden er bygd opp av.
Jeg vet hva som i følge Bibelen skjedde i pinsen. Jeg vet hva Human Etisk Forbund er.
Jeg kan fullføre langløypa med god innsats.
Jeg kan kjenne igjen andres følelser.

alminnelig
har vært
tillegg
fortsatt
blikkfang
logo
målgruppe
forbudt

natives - innfødte

tribes - stammer

gathered - samlet

hunted - jaktet på

cultivated - dyrket

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Les en artikkel fra Norge, Verden,
Kultur, og Sport, på
https://www.klartale.no/
Husk at lærer og klassekamerater vil
gjerne høre om hva du har lest!

Samfunnsfag (6A og 6B):
Gaia: les s. 168-169

Engelsk (6A og 6B):
Read page 84-85 in Quest Textbook.

Norsk:
Les starten på teksten “Syden”
(kopi, få av lærer). Les s. 94 -
Resyme s. 101

Naturfag: Les s. 174 - 175 i
Gaia Naturfag.

Norsk: Les fortsettelsen på teksten
“Syden” (kopi, få av lærer). Les fra
Resyme s.101 - 108.

Samfunnsfag (6C og 6D):
Gaia: les s. 168-169

Langløypa blir i år for alle
på 6.trinn, mandag 31/5.
Det er lov å ta seg noen
joggeturer hjemme før
denne dagen kommer :)

Digitalt foreldremøte blir
torsdag 20.mai. Se
invitasjon!

SKRIVING Norsk: Lag en setning til hvert av
øveordene, skriv i skrivebok. Skriv hvert
øveord riktig minst 3 ganger.

Samfunnsfag (6A og 6B):
Velg en hovedstad i Norden og skriv minst
5 fakta om denne.

Engelsk (6A og 6B):
Do After Reading A-C in Quest Textbook.

Naturfag: Gjør oppgavene som
ligger i Classroom.

Norsk: Gjør oppgave 1(Handling og
Tenk selv) og oppg 2 (Personer og Tenk
selv) s.108 på kopi arket om “Syden”.
Skriv svarene med hele setninger i
norsk skrivebok.

Samfunnsfag (6C og 6D):
Velg en hovedstad i Norden og skriv
minst 5 fakta om denne.

REGNING Matematikk:
Oppgavebok: Gjør oppgave
7.36, 7.37 og 7.39 side 109 og
110. Vis utregning!

Matematikk:
Oppgavebok: Gjør oppgave 7.43, 7.44
og 7.49 side 112.
Vis utregning!

ANNET Mat og helse: Skriv oppskriften på rømmegrøt inn i mat og helse boken din. Skriv så fint du klarer, og tegn til!

https://www.klartale.no/



