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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg kan noen sjangertrekk til fantasy-fortellinger.  
I can use verbs in the past tense. 
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1920 -1940 tallet 
Jeg kan addere, subtrahere og multiplisere med desimaltall. Kapittelprøve fredag! 
Jeg kan fortelle om hvorfor Olav Haraldsson ble kjent som Olav den hellige 
Jeg kjenner til potetens historie og dens bruksområder. 
Jeg kan navnet på planetene i solsystemet. 
Jeg  kjenner til noen jødiske høytider 
Jeg kan gjennomføre sirkeltrening med god innsats. 
Jeg kan be om hjelp. 

 sjekke 
hjørne 
hjul 
gyldig 
erter 
verst 
gjerdet 
passasje 
 

 different - forskjellig 
shelves - hyller 
sink - vask 
iron - strykejern 
slippers - tøfler 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk: Les ferdig kap 2 fra boka:  
https://skole.salaby.no/5-7/bibli
oteket/drommejegeren/les-boka 
 
English (6C and 6D): Read page 

54-55 in Quest Textbook.  

Norsk:  
English (6A and 6B): Read page 

52-53 in Quest Textbook. 

Samfunnsfag (6A og 6B):  

Les s. 55 og 56 

English (6A and 6B): Read page 

54-55 in Quest Textbook. 

Norsk:  Les s.29 - 34 fra kap 3 , 
https://skole.salaby.no/5-7/bibl
ioteket/drommejegeren/les-bok
a 
 
Zeppelin lesebok, les s. 94 - 97. 

Norsk:  Les ferdig kap 3 (s.34- 40) 
https://skole.salaby.no/5-7/bibliot
eket/drommejegeren/les-boka 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Les s. 55 og 56 

Minner om pennal med 
blyant, visk og linjal, og 
ladet Chromebook til hver 
dag, OG øreklokker! 
 
Vi trenger tomme og vasket 
Danonino begre til lagedag 
(små yoghurtbegre) 
Lagedagen blir i år uten 
hjelp fra 
foreldre/besteforeldre og 
uten grøt. Dette på grunn av 
Covid19. Vi kommer tilbake 
med mer informasjon 
senere. 
 
Kapittelprøve i matematikk 
på fredag. 
 
Digitalt stormøte som FAU 
inviterer til onsdag 25/11.  
Se egen invitasjon som 
ranselpost 

SKRIVING Norsk: Skriv hvert av øve ordene 
minst 3 ganger i skrivebok- Lag 
en forklarende setning til hvert 
av øveordene. 
 
English (6C and 6D): Complete 
your homework assignment in 
Classroom. 

Norsk:  
Gjør ferdig oppgave 10 s.107 fra 
Zeppelin lesebok. Oppgaven ligger på 
cb 
English (6A and 6B): Complete your 
homework assignment in Classroom. 
 
Samfunnsfag (6A og 6B): Gaia s. 59 
oppgave 16 (skriv minst 10 setninger) 

Norsk:  Hvilke Fantasy - 
sjangertrekk har du lagt merke 
til i boka “Drømmejegeren” fra 
Salaby? 
Skriv i norsk skrivebok  
 
Øv godt på glosene og øve 

ordene! 

Samfunnsfag (6C og 6D): Gaia s. 59 

oppgave 16 (skriv minst 10 

setninger) 

 
Naturfag: Planetene - se oppgave i 
Classroom. 
 
Øv godt på glosene og øve ordene! 

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
Multi grunnbok s 90-92.  Gjør 
oppgave 3.120, 3.129 og  3.138 

Matematikk: (6c og 6d) 
 Multi grunnbok s 90-92.  Gjør 
oppgave 3.120, 3.129 og  3.138 
 

Matematikk: 
Smartøving: Gjør 20 minutt på 
kapittel repetisjon. 

Matematikk: 
Forberedelse til kapittelprøve. Les s 
87 i Multi grunnbok og  gjør valgfrie 
oppgaver s 88 og 89. 

ANNET  Mat og helse: Skriv oppskriften: “Havremakroner” som ligger i faget ”Mat og helse“. Husk at dette skal være finskrift. Tegn til. 
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