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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg kan planlegge og skrive en fantasyfortelling.  
I can write a story by using Power-Point. 
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1920 -1940 tallet 
Jeg kjenner navn og egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer. 
Jeg vet hvem som styrte kirken i Norge og hvorfor den var så viktig i høymiddelalderen 

Jeg kjenner til ulike kjemiske hevingsmidler. 
Jeg kan minst fem fakta om en planet. 
Jeg kan fortelle litt om hvordan det er å leve som jøde. 
Jeg kan gjennomføre sirkeltrening med god innsats. 
Jeg kan tilby andre hjelp 

 på grunn av 
 
etter hvert 
 
i hvert fall 
 
på nytt 
 
selv om 
 
til bords 

 daredevil - våghals 
 
skydiving - fallskjermhopping 
 
addicted - avhengig 
 
nickname - kallenavn 
 
safely - trygt 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk: Les s 41 - 45 fra  kap 4 fra 
boka:  
https://skole.salaby.no/5-7/bibli
oteket/drommejegeren/les-boka 
 
English (6C and 6D): Record 

yourself using Screencastify and 

read p.64-65. Paste the link in 

your homework document in 

Classroom. 

Norsk: Les s 45 - 51 fra  kap 4 fra 
boka:  
https://skole.salaby.no/5-7/bibliotek
et/drommejegeren/les-boka 
 

Samfunnsfag (6A og 6B):  

Les s. 65 

English (6A and 6B): Record 

yourself using Screencastify and read 

p.64-65. Paste the link in your 

homework document in Classroom. 

Norsk:  Les s52 -58  fra kap 4, 
https://skole.salaby.no/5-7/bibl
ioteket/drommejegeren/les-bok
a 
 
 

KRLE: Gå inn på Salaby, Krle faget, 
les/se film om Jødedommen i ca 20 
min. 
 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Les s. 65 

Minner om pennal med 
blyant, visk og linjal, og 
ladet Chromebook til hver 
dag, OG øreklokker! 
 
Ta gjerne med egne former 
til kakemannlaging i Mat og 
Helse.  
 
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. 

.  

SKRIVING Norsk: Øve ordene denne uka er 
faste uttrykk der ordene ikke 
skal settes sammen, selv om det 
faktisk høres sånn ut når vi 
snakker.Skriv uttrykkene minst 3 
ganger i skrivebok-  Lag en 
setning til hvert av uttrykkene.  
 
English (6C and 6D): Do After 
Reading A-D on page 65 on a 
document in Classroom. 

English (6A and 6B): Do After 
Reading A-D on page 65 on a 
document in Classroom.  
 
Samfunnsfag (6A og 6B):  
Gaia s. 75 oppgave 14. Skriv i 
dokument på CB eller i skriveboka di. 

Norsk: Skriv 5 setninger om 
hva boka handler om. 
Skriv i norsk skrivebok  
 
Øv godt på glosene og 

øveordene! 

KRLE: Svar på spørsmålene under 

“Test deg selv” om Jødedom. Ligger 

på Salaby, Krle, Jødedom 

Samfunnsfag (6C og 6D):  

Gaia s. 75 oppgave 14. Skriv i 
dokument på CB eller i skriveboka 
di. 
Naturfag: Planetene - se oppgave i 
Classroom. 
 
Øv godt på glosene og øveordene! 

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
Multi oppgavebok s 49 og 50.  Gjør 
oppgave 4.3, 4.10, 4.12 og 4.13.  

Matematikk: (6c og 6d) 
Multi oppgavebok s 49 og 50.  Gjør 
oppgave 4.3, 4.10, 4.12 og 4.13. 

Matematikk: 
 Multi oppgavebok s 51.  Gjør 
oppgave 4.14 og 4.15.  

Matematikk: 
Gjør arket “Areal” Skriv i L-Boka. 
Rett prøven og husk underskrift. 
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ANNET  Mat og helse: Skriv oppskriften: “Kakemenn” som ligger i faget ”Mat og helse“. Husk at dette skal være finskrift. Tegn til.  


