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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg kan lese og forstå ulike sammensatte tekster. Jeg kan lage en sammensatt tekst ved hjelp av digitale kilder og 
verktøy. 
I know what personal and possessive pronouns are, and can use them in sentences. 
Jeg kan dividere flersifrede tall.  
Jeg kan synge tostemt 
Jeg kjenner til vikingenes hverdagsliv og språk.  
Jeg vet hva proteiner, fett og karbohydrater er. 
Jeg vet hva energi er 
Jeg kan fortelle om livet til Frans av Assisi 
Jeg kan samarbeide med de andre i klassen.  
Å be om tillatelse. 

  
kilde 

sammensatt 
tillatelse 

kombinasjoner 
grønnsakssuppe 

runer 
 

 

        Singular (Entall)  
I am  

You are 
He/she/it is 

Plural (Flertall) 
We are 
You are  

They are 

 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk:  Les minst 20 min i 

hyllebok. 

 

English (6C and 6D): Read page 

24-25. 

KRLE: Repetisjon, les/se film om 

Olav den Hellige eller Nidarosdomen 

https://skole.salaby.no/5-7/krle

/kirkehistorie 

Samfunnsfag (6A og 6B): 

Gaia: les s. 36-37 

English (6A and 6B): Read page 

24-25. 

Norsk: Bokslukerprisen: 

Les utdraget “Opphavet” s 43 - 

52. Sjekk gjerne www.nlb.no 

 

Naturfag: Les s. 26 og 27 i Gaia 
Naturfag 

Norsk: 

 
 
Samfunnsfag (6C og 6D): 

Gaia: les s. 36-37 

Minner om pennal med blyant, visk 

og linjal, og ladet Chromebook til 

hver dag. 

 

 

Elevene skal løpe langløypa 

mandag 21.september i siste time. 

 

Foreldremøte torsdag 24.09. Info 

kommer som ranselpost.  

 

Inger og Silje skal ha med seg 

studenter i uke 39 og 40. 

 

Elevene skal ta MMR - sprøyten i 

uke 40. Info kommer. 

SKRIVING Norsk:  Skriv øveordene minst 3 

ganger. Skriv i skrivebok. Lag 

en setning til hvert av øveordene 

der du viser at du forstår ordet. 

English (6C and 6D): Write the 

words from the lesson plan into your 

english writing book. Make sentences 

with three of the words. 

Mat og helse: Skriv oppskriften 

og tegn til!  

Samfunnsfag (6A og 6B): 

Lag 5 spørsmål til teksten 

 
English (6A and 6B): Write the 
words from the lesson plan into 
your english writing book. Make 
sentences with three of the words. 

Norsk: Svar på spørsmålene 
som ligger på classroom, 
norskfaget. Husk å levere! 
 
Naturfag: Svar på spørsmålene 
som ligger i Classroom. 

Norsk:  Finn 5 verb, 5 substantiv 
og 5 adjektiv fra utdraget 
“Opphavet” i Bokslukerprisen. 
Lag bøyingsskjema til de 3 
ordklassene, og bøy ordene du har 
funnet.  
 
 
Samfunnsfag (6C og 6D): 

Lag 5 spørsmål til teksten 

REGNING Matematikk:  Dobbeltsidig ark 
med divisjonsoppgaver.  

 Matematikk: Gjør oppgave 
1.108, 1.109 og 1.110 side 22 i 
oppgavebok.  

Matematikk: Gjør oppgave 1.111 
side 22 i oppgavebok. 
Klarer du oppgave 1.115 side 23?  

ANNET  
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