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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg jobber godt med rettskrivingsreglene 
I know how to use verbs in simple present and present progressive 

Jeg kan teksten på sangene til Hei-aksjonen (Lille fugl, barnas verden og en lang rekke med venner) 
Jeg kan runde av til nærmeste tidel og hundredel. Jeg kan addere og subtrahere med desimaltall. 
Jeg kan fortelle hvem Harald Hårfagre var, og hvordan han ble Norges konge.  
Jeg kjenner til potetens historie og dens bruksområder. 
 
Jeg  
Jeg kan samarbeide med de andre på mitt lag og vise god sportsånd. 
Å si unnskyld. 

 gjær 
gjenta 
herlig 
hvert 
huset 
teltet 
hardt 
kaldt 

 weekday - ukedag 
making - lager 
read - lese 
practising - øver 
laughing - ler 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk:  Les minst 20 min på 
https://www.klartale.no/ 
 
English (6C and 6D): Read 

page 99 in Quest Textbook. 

Norsk: Zeppelin språkbok, repeter og 
lær deg side 56. 
 

English (6A and 6B): Read page 99 in 

Quest Textbook. 

Norsk: Zeppelin lesebok. 
Les s. 86-91 
 
Øv godt på glosene og 

øveordene! 

 

 

 

 

PLANLEGGINGSDAG 
 
 
 
 
FRI FOR ELEVENE 

Minner om pennal med blyant, 
visk og linjal, og ladet 
Chromebook til hver dag. 
OG øreklokker! 
 
6.trinn har fått leksetid på skolen, 
mandager klokken 13.30 - 14.00. 
 
Det er planleggingsdag for 
lærerne på fredag. Elevene har fri 
denne dagen. 
 
Vi tar klassebilde tirsdag 10/11. 
Bildet skal kun brukes internt på 
skolen. 
 
Minner om underskrift i 
diktatboka. 
 
 
 

SKRIVING Norsk: Skriv hvert av øve 
ordene minst 3 ganger i 
skrivebok- Lag en setning til 
hvert av øve ordene. 
 
English (6C and 6D): Do task 
3:32 from Quest Workbook 
page 60 in a document in 
Classroom. 

Norsk: Zeppelin arbeidsbok til språkbok, 
gjør ferdig s. 16/17 (5 setninger), s. 21, 
s.22, og s.25, Skriv i norsk skrivebok. 
 

English (6A and 6B): Do task 3:32 from 

Quest Workbook page 60 in a document 

in Classroom. 

Norsk: Zeppelin lesebok s 
92. Gjør oppgave 1a og b, 2, 
3a,b,c,d og e, og oppg 4. 
Svar med fullstendige 
setninger, skriv i norsk 
skrivebok. 
 
Naturfag 
Levèr inn presentasjonen: 
“I de norske fjellene” 
Det skal være minimum 23 
slides. Ikke del 
presentasjonen,  men gå inn 
på classrom og levèr.  

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
 Oppgavebok s 43.  Gjør oppgave 
3.59, 3.60 og 3.61.  
 

Matematikk: (6c og 6d) 
 Oppgavebok s 43.  Gjør oppgave 3.59, 
3.60 og 3.61.  
 

Matematikk:Oppgavebok 
s. 40. Gjør oppgave 3.41 og 
3.42. Still opp og regn ut. 
Husk linjal! 

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

https://www.klartale.no/


 

 


