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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 present my digital presentation in English.
Jeg kan litt fakta om musikksjangeren rap.
Jeg kan lese av, speile og plassere punkter i et koordinatsystem.
Vi samarbeider godt og har fulgt kriterieskjemaet for presentasjonen
Jeg kan gjenkjenne ulike smaker i en smakstest.
Jeg kan navnet på og egenskapene til minst to plantegrupper.
Jeg vet hvem Platon var. Jeg vet hvem Eleanor Roosevelt var.
Jeg kan teknikk for å kaste en frisbee. Jeg kan være en god lagspiller.
Jeg kan håndtere gruppepress.

fotosyntese
inspirasjon
oppgitt
inspirasjon
innbilning
bokomslag
servitør

awesome -
imponerende

legacy - arv

humanitarian work -
humanitært arbeid

award - pris

success - vellykket

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!

English (6C and 6D): Practice
presenting your presentation.

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

Samfunnsfag (6A og 6B):
Øv godt på presentasjonen.

English (6A and 6B): Practice presenting
your presentation.

Norsk: Les starten, s. 189 - 192, på
kopiark om “Møt en forfatter” (få av
lærer). Resten er lekse til fredag.

Naturfag: Les s.  192 - 195 i Gaia
Naturfag.

Norsk: Les resten, s.192 - 197, av
kopiark “Møt en forfatter” (få av
lærer).

Samfunnsfag (6C og 6D):
Øv godt på presentasjonen.

Årsprøve i matematikk,
torsdag 10-juni.

Trinnet skal gå på tur på
fredag, 11.juni.

Sommerles: Kjekk
aktivitet for elevene i
sommer!
Mulighet for poeng,
premier og kjekke
aktiviteter. Info:
https://altom.sommerles.n
o/informasjon-for-foreldre
/

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

Samfunnsfag (6A og 6B):
Gjør ferdig presentasjonen.

Naturfag: Gjør oppgavene som
ligger i Classroom.

Norsk: Gjør oppgavene “samtale”
s198 på kopiarket “Møt en
forfatter”. Skriv svarene med hele
setninger i norsk skrivebok.

Samfunnsfag (6C og 6D):
Gjør ferdig presentasjonen.

REGNING Matematikk: (A og B)
Oppgavebok: Gjør oppgave 8.24
og 8.26 side 124.
Øve til årsprøven!

Matematikk: (C og D)
Oppgavebok: Gjør oppgave 8.24 og 8.26
side 124. Øve til årsprøven!

Matematikk:
Oppgavebok:Gjør oppgave 8.28 side
125 og 8.49 side 128.
Øve til årsprøven!

ANNET
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