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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg kan forenkle dobbel konsonant. 
I know about the importance of the United Nations. 
Jeg kan teksten på sangene til Hei-aksjonen (Lille fugl, barnas verden og en lang rekke med venner) 
Jeg kan jobbe med problemløsning innen temaet bærekraftig utvikling. 
Jeg vet litt om hvordan det er å leve i Laos sammenlignet med Norge. 
Jeg kan lage mat fra Laos, og vet hva som kjennetegner et bærekraftig kosthold. 
 Jeg vet hvilke insekter som lever på fjellet og hva som lever i myra. 
Jeg kjenner til hvilken religion de fleste i Laos tilhører. 
Jeg kan være aktiv i klasseleker. 
Generelt arbeid med klassemiljøet. 

 søylediagram 
linjediagram 
etniske grupper 
kommunistisk 
analfabet 
gafler 
kapittel 
spilte 
fylte 
rømte 

 headquarters - 
hovedkvarter 
co-operate - samarbeid 
threats - trusler 
secure - sikker/trygg 
forgiveness - tilgivelse 

 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk:  Zeppelin språkbok, les 
og lær s. 66 og 67 
 

 

English (6C and 6D): Read 

page 42 in Quest Textbook. 

Norsk: Zeppelin språkbok s.67 
 

Samfunnsfag (6A og 6B):   

Hefte les s. 15 og 16 

 

English (6A and 6B): Read page 42 in 

Quest Textbook. 

Norsk: Bokslukerprisen: 
Les utdraget fra “Harpa” 
s.117 - 125 
 
 

Norsk: Les i 20 min på 

https://www.klartale.no/ 

 
Samfunnsfag (6C og 6D):   

Hefte les s. 15 og 16 

Minner om pennal med blyant, visk 
og linjal, og ladet Chromebook til 
hver dag. 
 
6.trinn har fått leksetid på skolen, 
mandager klokken 13.30 - 14.00. 
 
Hei-verden uke 

 

 

SKRIVING Norsk: Skriv hvert av øve 
ordene minst 3 ganger i 
skrivebok- Lag en setning til 
hvert av øve ordene. 
 
English (6C and 6D): 
Worksheet. Do United Nations 
Wordsearch and solve the 
crossword.  

Norsk: Zeppelin språkbok s.67. Skriv 
plakatene FINT inn i skrivebok. 
Gjør ferdig arket om “Forenkling av 
dobbel konsonant” 
Samfunnsfag (6A og 6B):  

Hefte: oppgaver s. 16 
 

English (6A and 6B): Worksheet. Do 

United Nations Wordsearch and solve 

the crossword. 

Norsk: Svar på 
spørsmålene til teksten fra 
Bokslukerprisen som ligger 
på chromebook. 
 
Naturfag: Gjør 
repetisjonsspørsmålene 
som ligger i Classroom.  

Norsk:  Arbeidsbok til 
Zeppelin språkbok, s.26. Gjør 
ferdig. Skriv i skrivebok. 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Hefte: oppgaver s. 16 
 

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
Gjør oppgave 1 i heftet ditt. Vis 
utregning og skriv tekstsvar. 

Matematikk: (6c og 6d) 
Gjør oppgave 1 i heftet ditt. Vis utregning 
og skriv tekstsvar. 

Matematikk: 
Gjør oppgave 2 i heftet ditt. 
Husk tekstsvar og bruk 
linjal på søylediagrammet.  

Matematikk: 
 Gjør oppgave 5 i heftet ditt. 
Vis utregning og skriv 
tekstsvar. 

ANNET  Mat og helse: Skriv oppskriften: “Stekt ris fra Laos” som ligger i faget ”Mat og helse“. Husk at dette skal være finskrift. Tegn til. 

 


