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LÆRINGSMÅL  ØVEORD    ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg kan lese og spille skuespill. Jeg kjenner til de store skilletegnene - vi jobber med komma. 
I can use prepositions of time and place in sentences. 
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1970/80 -  tallet. 
Jeg kan regne med tid.   
Jeg kan samarbeid og følge kriteriene når jeg lager presentasjon om marin forsøpling.     
Jeg kjenner til hvordan pølser lages.   
 
Jeg kan gi eksempler på hva som er positivt med å tilhøre en religion eller et livssyn. 

Jeg kan samarbeide med andre. 
Jeg kan kjenne egne følelser. 

 Rekvisitter 
Replikker 
Roller 
Scene 
Sceneanvisning 
Kostymer 
 
 

  Place - sted 
 
Surface - overflate 
 
enclosed space - lukket rom 
 
outer space - verdensrom 
 
midnight - midnatt 

LEKSE  TIL TIRSDAG  TIL ONSDAG  TIL TORSDAG  TIL FREDAG  INFORMASJON 

LESING  Norsk: (6A og 6B) Les teksten om 
“Pitbull-Terje og Jim”, kopiark som 
du har fått av læreren din.  
 
 
English (6C and 6D): Read page 
140-141 in Quest: Textbook. 

Norsk: (6C og 6D) Les teksten om 
“Pitbull-Terje og Jim”, kopiark som du 
har fått av læreren din. 
 
Samfunnsfag (6A og 6B):  
Les s. 98-99 
 
English (6A and 6B): Read page 
140-141 in Quest: Textbook. 

Norsk: Zeppelin lesebok. Les s. 
162 - 165 
 
Naturfag: 
https://www.elevkanalen.no/Artik
kel/109407 

Norsk: Øv godt på glosene  og 
øveordene! 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  
Les s. 98-99 
 
 

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 
 
Vi ønsker alle en riktig god 
og avslappende 
vinterferie. Vi møtes igjen 
mandag 8.mars! 

SKRIVING  Norsk: Skriv en forklarende 
setning til hvert av øveordene, 
Skriv øveordene riktig minst 3 
ganger etter hver setning. Skriv i 
skrivebok.  
6A og 6B: Sett ring rundt 8 av 
utsagnsordene i leseteksten om 
“Pitbull-Terje og Jim” 
 
English (6C and 6D): Write the 
correct prepositions n the 
sentences on page 141 in Quest: 
Textbook. 

English (6A and 6B): Write the correct 
prepositions in the sentences on page 
141 in Quest: Textbook. 
 
Samfunnsfag (6A og 6B):  
Skrivebok: Velg 3 miljømerker, tegn 
dem og skriv hva de betyr. 
 
Norsk(6C og 6D): Sett ring rundt 8 av 
utsagnsordene i leseteksten om 
“Pitbull-Terje og Jim” 

Norsk: Zeppelin lesebok s 167. 
Svar på spørsmål 1 og 2 fra 
oppgavene “I MÅL?” Skriv svarene 
i skrivebok. 
 
 
Husk underskrift, og retting av alle 
eventuelle feil i diktatboken din! 
 
Naturfag: Oppgaver i Classroom.  

Norsk:  
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/r
ettskriving/test-deg-selv---diktater/sj
-lyden 
Jobb med alle 20 ordene. Du vil bli 
testet i noen av ordene på diktaten! 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  
Skrivebok: Velg 3 miljømerker, tegn 
dem og skriv hva de betyr. 

REGNING  Matematikk: (6a og 6b) 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.70, 
5.72 og 5.74 side 82. Husk å vise 
utregning! 

Matematikk: (6c og 6d) 
Oppgavebok:  Gjør oppgave 5.70, 5.72 
og 5.74 side 82. Husk å vise utregning! 

Matematikk: 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.75, 
5.76, 5.77 og 5.78 side 83. 

Matematikk: 
Oppgavebok: Gjør oppgave 5.79, 5.80 
og 5.82 side 83. 

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