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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. Jeg kan bøye verb, substantiv og adjektiv. 
I know about skimming, scanning and alliterations.  
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1950 -1960 tallet 
Jeg kan repetere pensumet som vi har hatt i høst.  
Jeg kan beskrive hvordan forurensning foregår.    
Jeg kan fortelle om fett, proteiner og karbohydrater.  
  
Jeg jobber godt med presentasjonen min om buddhismen. 
Jeg kan gjennomføre klasseaktiviteter med en positiv innstilling. 
Jeg kan tilby andre hjelp 

 annerledes 
krasje 
nettopp 
original 
allikevel 
nysgjerrig 
venninne 
slalåm 
 
 

 pleasure - glede 
 
skills - egenskaper 
 
quickly - raskt 
 
rhyme - rim 
 
rythm - rytme 

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): Read 

page 120 in Quest Textbook.  

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

Les s. 89 

English (6A and 6B): Read page 

120 in Quest Textbook.  

Norsk: Finn og les et intervju på  
https://www.klartale.no/ 
 
 

Norsk: Les leseforståelsen: “Kistefjes” 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Les s. 89 

Minner om pennal med 
blyant, visk og linjal, og 
ladet Chromebook til hver 
dag, OG øreklokker! 
 
Det blir halvårsprøve i 
matematikk, fredag 1. og 2. 
time. Husk å lade CB! 
 
 
Tirsdag 19/1 skal trinnet til 
Vitenfabrikken. Vi går 
klassevis. 

 

 
 
 

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 task 
A, B and C on page 121. Write 
answers in Classroom. 

Norsk:  Finn og skriv 5 verb, 5 
substantiv og 5 adjektiv fra teksten 
du leste på Klar tale.  
Bøy ordene i 3 ulike skjemaer(se 
språkbok: verb s.39, substantiv s.32 
og adjektiv s.33) Svar på oppgaven 
på classroom! 
English (6A and 6B): Do task A, B 
and C on page 121. Write answers in 
Classroom.  
Samfunnsfag (6A og 6B): 
Lag overskrift i skrivebok “Forbruk 
og miljø”. Tegn illustrasjonen s. 89 
som viser hvilke ressurser fra 
naturen som blir brukt. Forklar 
tegningen din. 

Norsk:  
Du må nå ha intervjuet personen til 
personintervjuet ditt.  
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 ferdig 
med intervjuet på skolen på 
fredag. 
Underskrift på øveord og diktat 
OG gangeprøven! 
 
Naturfag:  Gjør ferdig oppgaven 
om en energikilde som du skrev på 
et word dokument eller i 
skriveboken. 

Norsk: Svar på spørsmålene til 
leseforståelsen “Kistefjes” med hele 
setninger. Skriv svarene i norsk 
skrivebok. 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Lag overskrift i skrivebok “Forbruk og 

miljø”. Tegn illustrasjonen s. 89 som 

viser hvilke ressurser fra naturen som 

blir brukt. Forklar tegningen din. 

 
Øv godt på glosene og øveordene! 

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
Jobbe i heftet som skal være 
ferdig til torsdag. 

Matematikk: (6c og 6d) 
Jobbe i heftet som skal være ferdig til 
torsdag. 

Matematikk: 
Jobbe i heftet.  Skal være ferdig til 
torsdag! 

Matematikk: 
Øv på multiplikasjon med tosifret tall.  
Øve til halvårsprøven på multi.no.  

https://www.klartale.no/
https://www.klartale.no/
https://www.klartale.no/


 

 

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


