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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg vet hva en interjeksjon og en preposisjon er.  Jeg vet hva sakprosa er. 
I can read and talk about a story.  
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1950 -1960 tallet 
Jeg kan gjøre om mellom gram, hg, kg og tonn.   
Jeg vet noen årsaker til og konsekvenser av forurensning.    
Jeg kjenner stasjonen min på kjøkkenet.  
Jeg vet hvordan vann og vind brukes som energikilde.  
Jeg jobber godt med presentasjonen min om buddhismen. 
Jeg kan gjennomføre aktiviteter som fremmer styrke og utholdenhet. 
Jeg kan tilby andre hjelp 

 hålke 
tunnel/tunell 
billett 
sjelden 
aggressiv 
spesielt 
sjanse 
dessverre 
 

 draw - tegne 
 
dream - drømme 
 
drink - drikke  
 
drive - kjøre 
 
eat - spise 
 
fall - falle 

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 

Wizard of Oz” - page 130-132 in 

Quest: Textbook.  

Samfunnsfag (6A og 6B):  

Les s. 90-91 

English (6A and 6B): Read “The 

Wizard of Oz” - page 130-132 in Quest: 

Textbook.  

Norsk: Zeppelin lesebok s. 119 - 
124.  
 
Naturfag: Les s.  

Norsk: Zeppelin lesebok s.125 -129 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Les s. 90-91 

Minner om pennal med 
blyant, visk og linjal, og 
ladet Chromebook til hver 
dag, OG øreklokker! 
 
Uke 5 skal være en 
“leseuke” for hele skolen. 
Hvis elevene har en bok 
hjemme de vil lese på 
skolen, er det fint om de 
tar den med i løpet av 
denne uken. 
 
Minner om at vi nå har 
innegym og at alle må ha 
med gymsko framover. 

 

 
 
 

SKRIVING Norsk: Skriv en setning til hvert av 
øveordene, Skriv øveordene riktig 
minst 3 ganger etter hver setning. 
Skriv i skrivebok.  
Zeppelin språkbok s.84 og 86 - skriv 
“notislappen” om interjeksjoner og 
preposisjoner  inn i norsk 
skriveboken din. 
English (6C and 6D): Bend the 
irregular verbs from your lesson 
plan in your red writing book. Use 
page 206-208 in Quest: Textbook. 
Also write After Reading: A-D page 
132 in your writing book. 

Norsk:  Gjør ferdig intervjuet fra 
arbeidsbok til språkbok s.28 og 29(ark) 
English (6A and 6B): Bend the 
irregular verbs from your lesson plan in 
your red writing book. Use page 
206-208 in Quest: Textbook. 
Also write After Reading: A-D page 132 
in your writing book. 
 
Samfunnsfag (6A og 6B) 
Forklar disse ordene:  
forurensning, ressurs, økosystem  
Gi en forklaring på: Hvorfor det er så 
farlig at sukkertaren blir borte?  

Norsk: Zeppelin lesebok s. 124. 
Gjør oppgave 3, 4 og 5. Skriv 
svarene i norsk skrivebok. 
 
Underskrift på øveord og diktat. 
 
Naturfag:  Gjør oppgavene som 
ligger i Classroom.  

Norsk: Zeppelin lesebok s. 129. Gjør 
oppgave 11, 12 og 13a-c.  Skriv 
svarene i norsk skrivebok. 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Forklar disse ordene:  
forurensning, ressurs, økosystem  
Gi en forklaring på: Hvorfor det er så 
farlig at sukkertaren blir borte?  
 

 
Øv godt på glosene og øveordene! 

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
Grunnbok: Skriv av de blå boksene 
på side 6, 7 og 8. Lær forholdene 
mellom enhetene; tonn, kg, hg og g. 

Matematikk: (6c og 6d) 
Grunnbok: Skriv av de blå boksene på 
side 6, 7 og 8. Lær forholdene mellom 
enhetene; tonn, kg, hg og g. 

Matematikk: 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.3, 
5.4, 5.5 og 5.6 side 67. 

Matematikk: 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.8 og 5.9 
side 68. 
Underskrift på halvårsprøven. 

ANNET  Mat og helse: Skriv inn oppskriften på Texas-gryte i mat og helse-boken din. Husk overskrift, skriv så fint du klarer, og tegn til! 

https://www.klartale.no/

