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LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

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

Jeg kan bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster
I can make a digital presentation in English.
Jeg kan litt fakta om musikksjangeren rap.
Jeg kan lese av, speile og plassere punkter i et koordinatsystem.
Jeg vet hva noen av landene i Øst-Europa heter og hvordan de ble styrt
Jeg kan lage og servere mat til en gjest under kokkekampen.
Jeg vet hva fotosyntese er og kan forklare det.
Jeg vet hvem Platon var. Jeg vet hvem Eleanor Roosevelt var.
Jeg gjør mitt beste når jeg løper langløypen.
Jeg kan håndtere gruppepress.

ødelagt
forberedt
maskiner
kapittel
syndromer
sjanse
umiddelbart
skånet

famous - berømt

include - inneholde

profession - yrke

choose - velge

audience - publikum

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!

Norsk: Vi jobber med å lage reklamefilm
på skolen. Sjekk hvordan gruppa di
ligger an! Må dere jobbe hjemme??

Samfunnsfag (6A og 6B):
Gaia: les s 178-179

Norsk: Les starten, s.58 - 62, på
kopiark om “De tøffeste gutta” (få av
lærer). Resten er lekse til fredag.

Naturfag: Les s. 190 - 191  i Gaia
Naturfag.

Norsk: Les resten, s.63 - 67, av
kopiark “De tøffeste gutta” (få av
lærer).

Samfunnsfag (6C og 6D):
Gaia: les s. 178-179

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 :)

ALLE skolens
biblioteksbøker MÅ
leveres inn til skolen
senest fredag 28.mai!

Årsprøve i matematikk;
torsdag 10-juni.

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

English (6C and 6D): Finish your
digital presentation this week.

Norsk: Rett evnt feilene, og få
underskrift i diktatboken.
Samfunnsfag (6A og 6B):
Lag en slide med bilde og tekst til
presentasjonen din.
English (6A and 6B): Finish your digital
presentation this week.

Naturfag: Gjør oppgavene som
ligger i Classroom.

Norsk: Gjør oppgavene “samtale”
og “vi lærer sammen” s.69 på
kopiarket. Skriv svarene med hele
setninger i norsk skrivebok.

Samfunnsfag (6C og 6D):
Lag en slide med bilde og tekst til
presentasjonen din.

REGNING Matematikk: (A og B)
Oppgavebok: Gjør oppgave  8.9,
8.12 og 8.15 side 120 - 121.

Matematikk: (C og D)
Oppgavebok: Gjør oppgave  8.9, 8.12 og
8.15 side 120 - 121.

Matematikk:
Oppgavebok: Gjør oppgave 8.18 og
8.19 side 122. Rett prøven!

Matematikk:
Oppgavebok: Gjør oppgave 8.21
og 8.23.
Underskrift på prøven!

ANNET Mat og helse: Kokkekamp! Alle skal være ferdig med heftet til dagen før kokkekampen. 6C og 6D: Tirsdag. 6A: Onsdag 6B: Torsdag. Lykke til på
kokkekampen!!

https://www.klartale.no/

