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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg vet hva en konjunksjon og et adverb er.  Jeg vet hva sakprosa er. 
I can read and talk about a story.  
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1970 -  tallet 
Jeg kan gjøre om mellom gram, hg, kg og tonn.   
Jeg vet noen årsaker til og konsekvenser av forurensning.    
Jeg kan lage mat fra forskjellige kulturer.  
Jeg vet hvordan kull, olje og gass brukes som energikilder.  
Jeg jobber godt med presentasjonen min om buddhismen. 
Jeg kan gjennomføre aktiviteter som fremmer utholdenhet, samarbeid og oppmuntring. 
Jeg kan sette meg et mål. 

 appetitt 
overraskelse 
vennligst 
terrasse 
herlig 
konkurranse 
vennlig 
sannsynlig 
 
 

 Feed - mate 
 
Feel - føle 
 
Fight - slåss 
 
Find - finne 
 
Fly - fly 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk:  Les en artikkel fra Norge, en 
fra kultur og en fra sport, fra: 
https://www.klartale.no/ 
 
 
English (6C and 6D): You need 

Quest: Textbook. See task in 

Classroom for more information. 

Samfunnsfag (6A og 6B):  

Les s. 92-93 

English (6A and 6B): You need Quest: 

Textbook. See task in classroom for 

more information. 

Norsk: Zeppelin lesebok s. 130 - 
135 
 
Naturfag: Les s. 122-127 i Gaia 
Naturfag.  

Norsk: 6.februar er Samefolkets dag. 
Les om denne dagen og samene på: 
https://podium.gyldendal.no/salaby
next/samefolkets-dag/laer-om-same
ne 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Les s. 92-93 

Minner om pennal med 
blyant, visk og linjal, og 
ladet Chromebook til hver 
dag, OG øreklokker! 
 
Uke 5 skal være en 
“litteraturuke” for hele 
skolen. Hvis elevene har en 
bok hjemme de vil lese på 
skolen, er det fint om de 
tar den med. De kan også 
ta med seg en pute eller et 
pledd de kan sitte og lese 
på.  
 
Minner om at vi nå har 
innegym og at alle må ha 
med gymsko framover. 
 
I uke 6, 7 og 8 får Inger og 
Silje lærerstudenter til 
klasse 6A og 6B. Vi gleder 
oss! 

SKRIVING Norsk: Skriv en setning til hvert av 
øveordene, Skriv øveordene riktig 
minst 3 ganger etter hver setning. 
Sett ring rundt preposisjonene du 
skriver! Skriv i skrivebok.  
 
English (6C and 6D): Bend the 
irregular verbs from your lesson 
plan in your red writing book. Use 
page 206-208 in Quest: Textbook. 
Use the verbs in five sentences. 

KRLE: Gjør ferdig presentasjonen din 
om Buddhismen. Husk kriteriene! 
 
English (6A and 6B): Bend the 
irregular verbs from your lesson plan in 
your red writing book. Use page 
206-208 in Quest: Textbook. 
Use the verbs in five sentences. 
 
Samfunnsfag (6A og 6B):  
Gaia s. 106 oppg. 19. Gjør oppgaven i 
skrivebok. Du skal lage tegning til hver 
forurenser. 

Norsk: Zeppelin lesebok s. 135. 
Gjør oppgave 16, 17, 18 og 19. Skriv 
svarene i norsk skrivebok. 
 
Naturfag:  Gjør oppgavene som 
ligger i Classroom.  
 
 

Norsk: Gå inn på linken og les og jobb 
med noen av oppgavene. Jobb i ca 15 
minutter: 
https://podium.gyldendal.no/salaby
next/samefolkets-dag 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Gaia s. 106 oppg. 19. Gjør oppgaven i 
skrivebok. Du skal lage tegning til 
hver forurenser. 
 
Øv godt på glosene og øveordene! 

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.18, 
5.23 og 5.24 side 70 og 71. 

Matematikk: (6c og 6d) 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.18, 5.23 og 
5.24 side 70 og 71. 

Matematikk: 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.29 og 
5.30 side 72. Vis utregning og husk 
linjal! 

Matematikk: 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.32 og 
5.37 side 73. Vis utregning og husk 
linjal! 

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