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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg vet hva en ordklasse er. Jeg kan forskjellen mellom substantiv, adjektiv og verb. Jeg kan gjennomføre en 
litterær samtale. 
I can talk about man’s best friend. 
Jeg kjenner til ulike musikksjangere.  
Jeg kan repetere kapittelet og øve til prøve. 
Jeg kjenner til vikingenes gudetro og kan navnet på noen sentrale guder.  
Jeg vet hvilke kornsorter vi bruker i matlaging. Jeg kan bruke hevemiddelet bakepulver. 
Jeg vet hva energi er. 
Jeg kan fortelle om noen kristne tradisjoner 
Jeg kan gjennomføre langløypa.  
Å gi et kompliment. 

  
substantiv 

verb 
adjektiv 

norrøn mytologi 
energi 

litterær samtale 

  
faithful = trofast 
jokingly = spøkefullt 
luckily = heldigvis 
fur = pels 
found comfort in = funnet 
trøst i 

 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk: Les minst 20 min i 

hyllebok. 

 

English (6C and 6D): Practice 

reading  the grammar words on 

the lesson plan. 

Norsk: Les minst 20 min i 

hyllebok. 

English (6A and 6B): Practice 

reading  the grammar  words 

on the lesson plan. 

Samfunnsfag (6A og 6B): 

Gaia: les s. 40-41 

Norsk: Bokslukerprisen: 

Les utdraget 

“Blyanthjerte” s 54 - 60. 

Sjekk gjerne www.nlb.no 

Naturfag: Les s. 28-32 i 
Gaia Naturfag 

Samfunnsfag (6C og 6D): 

Gaia: les s. 40-41 
Minner om pennal med blyant, visk og 
linjal, og ladet Chromebook til hver 
dag. 
 
Kapittelprøve i matematikk på fredag.  
 
Foreldremøte torsdag 24.09. Se egen 
invitasjon. 
 
MMR-vaksine: uke 40 
 
6.trinn løper langløypa på mandag i 
siste time. 
 
Husk underskrift på norsk 
diktat/engelske gloser! 
 
Vi har panteinnsamling i forbindelse 
med Hei-aksjonen, ta gjerne med pant 
eller plukk med det du finner på 
skoleveien.  

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 og 6D):  

Task 1:22, page 15 in Quest 

Workbook. Write on your 

Chromebook, deliver in 

Classroom. 

Norsk: Zeppelin arbeidsbok til 
språkbok, gjør ferdig side 10 og 
11. Skriv i skrivebok. 
 
English (6A and 6B): Task 1:22, 
page 15 in Quest Workbook. 
Write on your Chromebook, 
deliver in Classroom.  
 
Samfunnsfag (6A og 6B): 

Arbeid 20-30 min. med 

presentasjonen din om 

vikingtiden. 

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

Norsk: Zeppelin lesebok, 
s.43, oppgave 2. Jobb med en 
venn, eller en voksen 
hjemme. Muntlig 
gjennomføring. 
 

Samfunnsfag (6C og 6D): 

Arbeid 20-30 min. med 

presentasjonen din om 

vikingtiden. 

REGNING Matematikk:  Gjør oppg. 1.132, 
1.135 og 1.141 side 38 og 39 i Multi 
Grunnbok. 

 Matematikk: Gjør oppg. 
1.144 og 1.145 s 40 i Multi 
Grunnbok 6A. 

Matematikk:  Gjør oppg. 
1.146, 1.147 og 1.148 s 40 
Multi Grunnbok 6A.  

http://www.nlb.no/


ANNET Skriv oppskriften inn i mat og helse skriveboken din til den dagen du har mat og helse. Oppskriften finner du i 
“Mat og helse” faget på classroom. 
 Fortsatt elever som ikke har bokbind på bøkene. Det må fikses snarest! 

 


