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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg kan noen sjangertrekk til fantasy-fortellinger.  
I know about some famous world records. 
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1880-1900-tallet 
Jeg kan multiplisere med desimaltall. 
Jeg kan forklare hva et blot var og hvordan det foregikk 
Jeg kjenner til potetens historie og dens bruksområder. 
Jeg vet hvordan jorda ble til.  
Jeg vet hva Pesach er 
Jeg kan samarbeide med de andre på mitt lag og vise god sportsånd. 
Å unngå trøbbel 

 kjeks 
kjekke 
sjelden 
sjokolade 
gjorde 
sekund 
spennende 
yoghurt 
 
 

 dive - stupe 
cheetah - gepard 
eager - ivrig 
measure - måle 
peregrine falcon - vandrefalk 

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 

52-53 in Quest Textbook. 

Norsk: Zeppelin lesebok, les s. 98 - 
101. 
English (6A and 6B): Read page 

52-53 in Quest Textbook. 

Samfunnsfag (6A og 6B):  

Les s. 30 og 31 

Norsk:  Les ferdig kap 1, 
https://skole.salaby.no/5-7/bibl
ioteket/drommejegeren/les-bok
a 
 
Zeppelin lesebok, les s. 94 - 97. 
 

Norsk:  Les s13- 18 fra kap 2 fra 
boka: 
https://skole.salaby.no/5-7/bibliot
eket/drommejegeren/les-boka 
Samfunnsfag (6C og 6D): Les s. 30 

og 31 

Naturfag 
Les s. 66-69 i Gaia Naturfag 

Minner om pennal med 
blyant, visk og linjal, og 
ladet Chromebook til hver 
dag, 
OG øreklokker! 
 
Vi trenger tomme og vasket 
Danonino begre til lagedag 
(små yoghurtbegre) 
Lagedagen blir i år uten 
hjelp fra 
foreldre/besteforeldre og 
uten grøt. Dette på grunn av 
Covid19. Vi kommer tilbake 
med mer informasjon 
senere. 
 
Minner om underskrift i 
diktatboka. 

SKRIVING Norsk: Skriv hvert av øve ordene 
minst 3 ganger i skrivebok- Lag 
en forklarende setning til hvert 
av øveordene. 
 
English (6C and 6D): Write your 
english words of the week, with 5 
sentences, into your writing 
book. Do the homework 
assignment in Classroom.  

Norsk:  
Zeppelin lesebok s 101. Gjør oppgave 
7a,b,c og d. Skriv i skrivebok. Svar med 
hele setninger 
English (6A and 6B): Write your 
english words of the week, with 5 
sentences, into your writing book.. Do 
the homework  assignment in 
Classroom.  
Samfunnsfag (6A og 6B): Gaia s. 59 
oppgave 12 (skrivebok) 

Norsk:  Hvilke Fantasy - 
sjangertrekk har du lagt merke 
til i boka “Drømmejegeren” fra 
Salaby? 
Skriv i norsk skrivebok  
 
Øv godt på glosene og øve 

ordene! 

Samfunnsfag (6C og 6D): Gaia s. 59 

oppgave 12 (skrivebok) 

 
Naturfag: 
Gjør oppgavene som ligger i 
Classroom.  
 
Øv godt på glosene og øve ordene! 

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
 Oppgavebok s 45.  Gjør oppgave 
3.67 og  3.70. Bruk multiplikasjon 
til å regne ut svaret. Vis utregning! 
 
 

Matematikk: (6c og 6d) 
 Oppgavebok s 45.  Gjør oppgave 3.67 
og  3.70. Bruk multiplikasjon til å regne 
ut svaret. Vis utregning! 
 
 

Matematikk: 
Oppgavebok s. 46. Gjør oppgave 
3.74 og  3.77.  Vis utregning! 

Matematikk: Gjør oppgaver på 
arket:Multiplikasjon med desimaltall – 
en introduksjon. 
Du velger selv om du vil gjøre rød, gul 
eller blå oppgaver. 
Skriv oppgavene i leksebok og vis 
utregning. 

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