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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 horror story by using Power-Point. 
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1940 tallet 
Jeg kan regne ut overflaten til en figur. 
Jeg vet når Svartedauden kom til Norge og hvordan pesten rammet landet 

Jeg kjenner til ulike kjemiske hevingsmidler. 
Jeg vet hva en asteroide og en komet er.  
Jeg vet hva juleevangeliet handler om 

Jeg kan gjennomføre klasseaktiviteter med en positiv innstilling. 
Jeg kan tilby andre hjelp 

 tak - takk 
 
hul - hull 
 
hard - har 
 
mitt - midt 
 
var - hva 
 
selvfølgelig 

 humorous - humoristisk 
 
exhibits - utstillinger 
 
fought - sloss 
 
night - natt 
 
together - sammen 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk: Les s 59 - 66, kap 5, fra 
boka:  
https://skole.salaby.no/5-7/bi
blioteket/drommejegeren/les-
boka 
 
English (6C and 6D): Continue 

working on your horror story at 

home. 

Norsk: Les s 67 -72  fra  kap 6 fra 
boka:  
https://skole.salaby.no/5-7/bibliot
eket/drommejegeren/les-boka 
 

Samfunnsfag (6A og 6B): Les s. 68 

English (6A and 6B): Continue 

working on your horror story at 

home. 

Norsk:  Les s 72 -78  fra kap 6, 
https://skole.salaby.no/5-7/bibli
oteket/drommejegeren/les-boka 
 
 

Norsk:  Les s 79 -83  fra kap 6, 
https://skole.salaby.no/5-7/bibliotek
et/drommejegeren/les-boka 
 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Les s. 68 

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)  
Vi ønsker også små, tomme, 
vasket glass(eks: tomatpure, 
barnemat, osv) 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: Lag en setning til hvert 
av øveordene, altså 11 
setninger. Skriv i skrivebok-  
 
 
English (6C and 6D): Do task 
2:22 and 2:23 at p.35 from 
Quest Workbook in Classroom.  

English (6A and 6B): Do task 2:22 
and 2:23 at p.35 from Quest 
Workbook in Classroom. 
 
Samfunnsfag (6A og 6B):  
Skriv minst 10 setninger om 
Svartedauden og hvordan pesten 
rammet Norge. Finn fakta i Gaia 
og/eller på nettet. Skriv i dokument 
på CB. 

Norsk: Skriv 5 setninger om hva 
boka”Drømmejegeren” fra 
Salaby handler om. 
Skriv i norsk skrivebok.  
 
Naturfag: Komet og asteroide - 
Oppgave i Classroom.  
 

Rett feil fra Diktat-boka, husk å få 

underskrift! 

Norsk: Skriv ferdig fantasy 

fortellingen din på cb som vi har 

jobbet mye med på skolen! Husk å 

levere! 

Samfunnsfag (6C og 6D):  

Skriv minst 10 setninger om 
Svartedauden og hvordan pesten 
rammet Norge. Finn fakta i Gaia 
og/eller på nettet. Skriv i dokument på 
CB. 
 
Øv godt på glosene og øveordene! 

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
Multi oppgavebok s 53.  Gjør 
oppgave 4.19.  

Matematikk: (6c og 6d) 
Multi oppgavebok s 53.  Gjør oppgave 
4.19.  

Matematikk: 
Multi oppgavebok s 55 og 56.  Gjør 
oppgave 4.26 og 4.27.  

Matematikk: 
Gjør 20 minutt på Smartøving: 
Tredimensjonale figurer. 

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