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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg kan lese sakprosa med flyt og innlevelse. 
I can read and act out a part in a play. 
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1980 -  tallet. 
Jeg kan gjøre om mellom liter, dl, cl og ml. Jeg kan regne ut overflaten av prismer.   
Jeg kan samarbeid og følge kriteriene når jeg lager presentasjon om marin forsøpling.   
Jeg kjenner til fastelavnsfeiringen.  
Jeg vet hvordan kull, olje og gass brukes som energikilder.  
Jeg kan gi eksempler på hva som er positivt med å tilhøre en religion eller et livssyn. 
Jeg kan gjennomføre aktiviteter som fremmer utholdenhet, samarbeid og oppmuntring. 
Jeg kan inkludere andre. 

 misforstå 
samarbeide 
overraskelse 
dompap 
bakgrunn 
gjenfortelle 
uhøflig 
adresse 
 
 

 cottage - lite hus/hytte 
 
stern - morsk/streng 
 
stir - røre om 
 
crooked - skjeve 
 
pantry - matbod 
 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk: (6A og 6B) Les teksten om 
“Gåten”, kopiark som du har fått av 
læreren din.  
 
 
English (6C and 6D): Read page 

133-135 in Quest Textbook. 

Norsk: (6C og 6D) Les teksten om 
“Gåten”, kopiark som du har fått av 
læreren din. 
 
Samfunnsfag (6A og 6B):  

Les s. 95-96 

English (6A and 6B): Read page 

133-135 in quest Textbook. 

Norsk: Zeppelin lesebok. Les s. 
140 - 145. 
 
Naturfag: Les s. 122-127 i Gaia 
Naturfag.  

Norsk: Zeppelin lesebok. Les s. 136 
-139 høyt hjemme, minst 2 ganger. 
Øv deg på å lese teksten med god flyt 
og innlevelse (ukens mål). 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Les s. 95-96 

Minner om pennal med 
blyant, visk og linjal, og 
ladet Chromebook til hver 
dag, OG øreklokker! 
 
Skøytedagen, fredag 
26/2, utgår. På grunn av 
smitteregler kan vi ikke 
dra i ishallen denne dagen. 
 
Minner om at vi nå har 
innegym og at alle må ha 
med gymsko framover. 
 
I uke 6, 7 og 8 har Inger og 
Silje lærerstudenter i 
klasse 6A og 6B.  

SKRIVING Norsk: Skriv en setning til hvert av 
øveordene, Skriv øveordene riktig 
minst 3 ganger etter hver setning. 
Skriv i skrivebok.  
 
English (6C and 6D): Do After 
Reading, A-D p. 135 in Quest 
Textbook. Write your answers in a 
document in Classroom. 

English (6A and 6B): Do After Reading, 
A-D p. 135 in Quest Textbook. Write 
your answers in a document in 
Classroom. 
 
Samfunnsfag (6A og 6B):  
Gaia s. 106 oppg. 22, 23 og 24. Skriv 
svarene med hele setninger i 
skriveboka. 

Norsk: Zeppelin lesebok. Gjør 
oppgave 24, 25 og 26. Skriv svarene 
i norsk skrivebok. 
 
Naturfag:  Gjør oppgavene som 
ligger i Classroom.  
 
 

Norsk:  
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Gaia s. 106 oppg. 22, 23 og 24. Skriv 
svarene med hele setninger i 
skriveboka. 
 
 
 
Øv godt på glosene  og øveordene! 

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.40 
a,b,g og h , 5.41 a,b,g og h , 5.44 b  og 
5.46 side 74 - 75. 

Matematikk: (6c og 6d) 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.40 a,b,g og 
h , 5.41 a,b,g og h , 5.44 b  og 5.46 side 74 
- 75 

Matematikk: 
Oppgavebok: Gjør oppgave  5.48 
og 5.49 side 76. 

Matematikk: 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.50 og 
5.51 side 77.  
Ekstra: Klarer du oppgave 5.52? 

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

Finn en tradisjonsrik oppskrift fra et av dine foreldres opphavsland. Skriv den ned og ta den med til skolen. Dette må gjøres innen fredag.  


