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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg kan lage et personintervju hvor jeg uttrykker meg med et variert ordforråd. Jeg vet hva som er 
forskjellen på personintervju og saksintervju. 
I can tell the difference between types of text. 
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1950 -1960 tallet 
Jeg kan repetere kapittel 4 i grunnboken.  
Jeg kan fortelle om heksejakt i Norge.  
Jeg kan fortelle om fett, proteiner og karbohydrater.                                                                                        . 
Jeg vet hvordan ild og vann brukes som energikilder.  
Jeg vet hva de fire edle sannheter i buddhismen er.  
Jeg kan gjennomføre klasseaktiviteter med en positiv innstilling. 
Jeg kan tilby andre hjelp 

 enkèt 
vaktmester 
interesserte 
overrasket 
artikkel 
interessante 
skøyter 
favoritter 
 

 Clever - smart 
 
Advice - råd 
 
Sad - trist 
 
Entertain - underholde 
 
Protect - beskytte 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk:  Les i minst 20 minutter 
på  
https://www.klartale.no/ 
 
English (6C and 6D): Les inn 

diktet på s. 123 i Quest 

Textbook på Screencastify.  

Norsk:  Les i minst 20 minutter på  
https://www.klartale.no/ 
Samfunnsfag (6A og 6B):  

Les s. 80-81 

English (6A and 6B): Les inn diktet 

på s. 123 i Quest Textbook på 

Screencastify.  

Norsk: Finn og les et intervju på  
https://www.klartale.no/ 
 Legg merke til hvordan intervjuet 
er skrevet. 
 
Naturfag: Les s. 114 - 117 i Gaia 
Naturfag 

Norsk: Zeppelin språkbok, les  s.80 - 
82. 
  
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Les s. 80-81 

Minner om pennal med 
blyant, visk og linjal, og 
ladet Chromebook til hver 
dag, OG øreklokker! 
Hvis elevene har gradskiver 
hjemme, er det fint om de 
tar de med til skolen nå. 
 
Det blir halvårsprøve i 
matematikk i uke 3. 
 
Vi har ikke tilgang til 
gymsalen, så elevene 
trenger ikke 
innesko/gymsko på 
mandager. 
 
Vi går på klassetur de to 
siste timene på fredag. Vi 
fyrer opp grill og elevene 
kan ta med seg pølser og 
kakao. Husk sitteunderlag 
og gode klær. 

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): Gjør 
After Reading og Talk about it! 
på side 123 i Classroom.  

Norsk:  Zeppelin språkbok s.78. 
Skriv “Kjerstis intervjutips 3”  inn i 
norsk skrivebok. 
English (6A and 6B): Gjør After 
Reading og Talk about it! på side 
123 i Classroom.  
 
Samfunnsfag (6A og 6B):  
Gaia: gjør oppgave 13 s. 85 

Norsk:  
Skriv minst 8 setninger om hva 
intervjuet du leste om på “Klar 
tale” handlet om. Skriv i skrivebok. 
 
Naturfag:  Gjør oppgavene som 
ligger i Classroom 
 
6B: Gjør ferdig oppgaven om en 
energikilde som du skrev på et 
word dokument. 

Norsk:  
Bruk samme oppsett på det intervjuet 
som du skriver som intervjuet s.80 -81 
er skrevet. Vis, og jobb med intervjuet 
ditt hjemme. Få gjerne hjelp av en 
voksen hjemme. Vi jobber videre med 
intervjuet på skolen! 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Gaia: gjør oppgave 13 s. 85 
 
Øv godt på glosene og øveordene! 

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
Multi grunnbok: Gjør side 124. 

Matematikk: (6c og 6d) 
Multi grunnbok: Gjør side 124. 

Matematikk: 
 Multi grunnbok: Gjør side 125. 

Matematikk: 
Øv minst 20 minutter på multi.no. Velg 
kapittel og nivå selv: 
https://podium.gyldendal.no/multi-net
toppgaver#menuItem_6a  

https://www.klartale.no/
https://www.klartale.no/
https://www.klartale.no/
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_6a
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_6a


 

ANNET  Mat og helse: Lag middag for familien din en dag neste uke. Ta bilde av retten du lager, og send det til læreren du har i faget! 


