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LÆRINGSMÅL  ØVEORD    ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg kjenner til de store skilletegnene.Jeg kan lese og spille skuespill. 
I can read and act out a part in a play. 
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1970/80 -  tallet. 
Jeg kan regne ut volumet av et prisme.   
Jeg kan samarbeid og følge kriteriene når jeg lager presentasjon om marin forsøpling.     
Jeg kan lage mat fra andre kulturer.   
Jeg vet hva marin forsøpling gjør med naturen. 
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 kjenne egne følelser. 

 anbefale 
utålmodig 
religion 
initiativ 
på grunn av 
pennal 
kiosk 
alltid 
 
 
 

  youngsters - ungdommer 
 
recipe - oppskrift 
 
ragged - fillete 
 
pot - kjele/gryte 
 
plump - lubben 

LEKSE  TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG  TIL TORSDAG  TIL FREDAG  INFORMASJON 

LESING  Norsk: (6A og 6B) Les teksten om 
“Heidrun donerte vekk håret sitt”, 
kopiark som du har fått av læreren 
din.  
 
 
English (6C and 6D): Practice 
reading your part in the play (page 
133-135 in Quest Textbook) 

Norsk: (6C og 6D) Les teksten om 
“Heidrun donerte vekk håret sitt”, 
kopiark som du har fått av læreren din. 
 
 
English (6A and 6B): Practice reading 
your part in the play (page 133-135 in 
Quest Textbook) 

Norsk: Zeppelin lesebok. Les s. 
152 - 156 (dette er starten på et 
skuespill, resten av skuespillet er 
leselekse til fredag). 
 
 

Norsk: Zeppelin lesebok. Les s. 157 
- 161 (dette er resten av skuespillet 
fra s.152 -156). 
 
Samfunnsfag/naturfag:  
Les godt på presentasjonen  
 
Naturfag: Se video: 
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/
119084?videoObjectId=5263#video 

Minner om pennal med 
blyant, visk og linjal, og 
ladet Chromebook til hver 
dag, OG øreklokker! 
 
Skøytedagen, fredag 
26/2, utgår. På grunn av 
smittevernsregler 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 
 
Fredag 19/2 er det 
morsmålsdag på skolen. 
Da har vi fokus på språk 
og tilhørighet i fra alle 
land på trinnet. 

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): Follow the 
instructions in Classroom.  

English (6A and 6B): Follow the 
instructions in Classroom. 
 
 

Norsk: Zeppelin lesebok s.151. 
Skriv teksten inn i skrivebok. 
 
 
Husk underskrift, og retting av alle 
eventuelle feil i diktatboken din! 
 

Norsk: Øv godt på glosene  og 
øveordene! 
 
Samfunnsfag/naturfag:  
Gjør ferdig og øv på presentasjon 
 
Naturfag: Gjør oppgaver: 
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/
119084?videoObjectId=5263#quiz 
Ta skjermbilde av svarene dine og 
legg inn i Classroom 

REGNING  Matematikk: (6a og 6b) 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.54, 
5.55 og 5.58 side 78 og 79. 

Matematikk: (6c og 6d) 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.54, 5.55 
og 5.58 side 78 og 79. 

Matematikk: 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.57, 
5.60 og 5.62 side 79 og 80. 

Matematikk: 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.65, 5.66 
og 5.69 side 81. 
Husk! 1 kubikkdesimeter = 1 liter 

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