
Plan for 6.trinn, Lindhøy skole                   Uke 13, 2020 

Mandag: 
Lesing: Les minimum 30 min. i stillelesingsboka di  

• Lag deg en liste over bøker du leser i denne perioden. Lag skjemaet på pc (sett 

inn - tabell) eller i norsk skrivebok. Skriv opp tittel, forfatter og dato du leste den 

ut. Skriv inn sidetall også hvis du ønsker det! 

Her er et eksempel: 

TITTEL FORFATTER DATO SIDER 

    

    

 

Matematikk:  

• Jobb med oppgaver på Multi smartøving. Minimum 20 minutter. 

• Gå inn på Salaby og jobb med oppgavene Begreper. Minimum 10 minutter.  
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/begreper 

 
Engelsk: 

• Logg inn på https://readtheory.org/. Jobb i minimum 30 minutter 

• Husk å øve på gloser! 

 

Samfunnsfag  
• Les s 94-95 i Gaia samf.   

• Gjør oppg 20, 21, 22, 23 og 24. Husk gode og utfyllende svar. 

• Undersøk SMARTBOK. Finn ut av hjelpefunksjoner og bli ordentlig kjent 
med de ulike funksjonene. For å logge inn bruker du Feide-pålogging 
(s08xxxxx osv). Du skal vite hva de ulike ikonene betyr, og hvordan du kan 
bruke dem. 

 

Se dagens Supernytt på NRKSuper: https://tv.nrk.no/serie/supernytt 

Tirsdag: 
Lesing: Les minimum 30 min. i stillelesingsboka di. 

 

Matematikk: Multi Smart Øving. Minimum 30 minutter. Klarer du mer…? 

 

KRLE:  

• Følg linken: https://www.faerder.kommune.no/lindhoy-skole/trinn/6-

trinn/laringsplan-oppg/krle-inn-i-livet-uke-13-buddhisme.35660.aspx 

• Gjør oppgave 1, 2.og 3. Skriv i KRLE-boka di, eller på PC 

 

Engelsk:  

• Se disse videoene om lydene / ʃ / og / ʒ / som vi hadde om i forrige uke: 
https://www.youtube.com/watch?v=aZVWmXUmqhk 
https://www.youtube.com/watch?v=3r9IZJSbofE 

• Gjør oppg. 41 og 42 på s. 111 i Explore workbook 

• Følg linken, gjør oppg.: https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-
6/overom-explore-6/5-starstruck/listen-and-explore/listen-and-explore-1 

• ETTERMIDDAG/KVELDS-lekse: Se en film      . Gjerne innenfor fantasy-

sjangeren. Torsdag skal du skrive filmanmeldelse på engelsk. 
 
Kroppsøving:  
• Sett på din favorittdansemusikk og dans i minst 5 minutter! 

• Sett på en rolig og fin sang – legg deg rett ut på gulvet og pust rolig. Lukk 
øynene. Ligg der minst 5 minutter. Sett på en ny sang du kan danse til! 

 
Se dagens Supernytt på NRKSuper: https://tv.nrk.no/serie/supernytt 

Praktiske oppgaver 

 Ta inn/ut av 

oppvaskmaskinen 

minst tre ganger i 

løpet av uka. 

 Vær med å lage 

middag. 

 Vær med å sette på 

en klesvask, og 

heng den opp 

etterpå 

 Valgfri HJELPE-

OPPGAVE: 

Hva valgte du? 

(sms/bilde) 

Begreper 

Bruksanvisning 

Fossile brennstoffer 

Oljeplattform 

Verneutstyr 

Økokrim 

Sur nedbør 

Nasjonal dugnad 

Karantene 

Vaksine 

Hjemmeskole       

 

 

 

 

 

Glosene uke 12/13 

romantic – romantisk 

informative – 

informativ  

heartbreaking – 

hjerteskjærende 

hilarious – hysterisk 

morsom  

uninteresting – 

uinteressant 

violent – voldelig 

opinion – mening 

to recommend – å 

anbefale   

scary - skummel 

https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/begreper
https://readtheory.org/
https://tv.nrk.no/serie/supernytt
https://www.faerder.kommune.no/lindhoy-skole/trinn/6-trinn/laringsplan-oppg/krle-inn-i-livet-uke-13-buddhisme.35660.aspx
https://www.faerder.kommune.no/lindhoy-skole/trinn/6-trinn/laringsplan-oppg/krle-inn-i-livet-uke-13-buddhisme.35660.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=aZVWmXUmqhk
https://www.youtube.com/watch?v=3r9IZJSbofE
https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-6/overom-explore-6/5-starstruck/listen-and-explore/listen-and-explore-1
https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-6/overom-explore-6/5-starstruck/listen-and-explore/listen-and-explore-1
https://tv.nrk.no/serie/supernytt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag: 
Lesing: Les minimum 30 min. i stillelesingsboka di. 

 

Matematikk: 
• Multi Smart Øving. Minimum 30 minutter. Klarer du mer…? 

• Øv deg på hoderegning med spillet Regneregn! Minimum 15 minutter. Her kan det være like nyttig å 

velge 1-4 trinn: https://www.matematikk.org/trinn1-4/regneregn/  som 5-7 trinn: 

https://www.matematikk.org/trinn5-7/regneregn/ 

 

Engelsk: 

• Les s. 130 – 131 i Explore. Bruk  www.smartbok.no ! Her kan du få teksten opplest for deg! Lytt/les! 

• I dag skal du skrive en filmanmeldelse av filmen du har sett tidligere i uken!  

• Bruk masse adjektiver! Se eksempler på s 108 i workbook. 

• Du velger selv om du vil skrive filmanmeldelsen din direkte inn på s. 109 i Workbook, eller om du 

skriver den på PC. Bruk uansett malen på s. 109 Workbook og tipsene på s. 130 – 131 i Textbook.  

• Når du har skrevet ferdig filmanmeldelsen, sender du et bilde av det du har gjort til kontaktlæreren din. 

 

Norsk:  

• Les i Zeppelin lesebok s 102-107 om fantasifortellingen «TEGNET» 

• Gjør oppg. 8 a,b,c og d + oppg. 9 s. 107. Skriv svarene med hele setninger, skriv i norsk kladdebok. 

• Gå inn på linkene. De viser ulike klipp fra fantasyfilmen «Harry Potter og de vises stein» 
- https://www.youtube.com/watch?v=T_-qsf-NcCo&list=PLXYODMGum96E0_DX-LhT8t1TeBYcoBd03 
- https://www.youtube.com/watch?v=A0cla_h_f8M&list=PLXYODMGum96E0_DX-LhT8t1TeBYcoBd03&index=23 
- https://www.youtube.com/watch?v=z-WEzhyc3DY&list=PLXYODMGum96E0_DX-LhT8t1TeBYcoBd03&index=13 
- https://www.youtube.com/watch?v=nnqsLkgfyeU&list=PLXYODMGum96E0_DX-LhT8t1TeBYcoBd03&index=30 

• Hvilke av de seks ulike kjennetegnene for fantasy gjenkjenner du i de ulike klippene? 
Er det flere kjennetegn i ett klipp? Skriv i norskboka.   

 

Se dagens Supernytt på NRKSuper: https://tv.nrk.no/serie/supernytt 

Onsdag: 

Lesing: Les minimum 30 min. i stillelesingsboka di. 

Matematikk: Multi Smart Øving. Minimum 30 minutter. Klarer du mer…? 

Samfunnsfag:  

• Les s 96 og 97 i Gaia samf. «R for RENSE».    HUSK SMARTBOK! 

• Gjør oppg 25-26-27 s 106 i Gaia samf. Husk gode og utfyllende svar. 

Kunst og Håndverk: Tegning av tog 

• Se på videoen på denne linken. https://www.youtube.com/watch?v=aO7adKJ8EBQ 

Den handler om å tegne med det vi kaller «forsvinningspunkt» (vanishing point) Filmen er på 

engelsk, men ikke fortvil! Selv om du ikke forstår alt de sier, så ser du hva de gjør! 

• Prøv deg selv! Lag en tegning av togskinner/tog som videoen viser.  

• Ta bilde av tegningen, og send den til KL/AJ. 

Engelsk: 

• Les s. 130 – 131 i Explore. Bruk  www.smartbok.no ! Her kan du få teksten opplest for deg! Lytt/les! 

• Gjør oppg. 36 og 37, på s. 108 i Explore Workbook. 

• Øv til gloseprøven i neste uke 

Se dagens Supernytt på NRKSuper: https://tv.nrk.no/serie/supernytt 

https://www.matematikk.org/trinn1-4/regneregn/
https://www.matematikk.org/trinn5-7/regneregn/
http://www.smartbok.no/
https://www.youtube.com/watch?v=T_-qsf-NcCo&list=PLXYODMGum96E0_DX-LhT8t1TeBYcoBd03
https://www.youtube.com/watch?v=A0cla_h_f8M&list=PLXYODMGum96E0_DX-LhT8t1TeBYcoBd03&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=z-WEzhyc3DY&list=PLXYODMGum96E0_DX-LhT8t1TeBYcoBd03&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=nnqsLkgfyeU&list=PLXYODMGum96E0_DX-LhT8t1TeBYcoBd03&index=30
https://tv.nrk.no/serie/supernytt
https://www.youtube.com/watch?v=aO7adKJ8EBQ
http://www.smartbok.no/
https://tv.nrk.no/serie/supernytt


 

 

 

Lykke til alle sammen! Håper dere får en fin uke! 

Er det noe du lurer på? 

Ta kontakt mellom kl 09-14 hvis du trenger hjelp! 

Vi ringer deg tilbake hvis vi ikke får tatt tlf. 

Kjetil:              90191196 

Anne Jorun:   48090640 

«Namaste» fra Kjetil og Anne Jorun            

 

 

 

 

Fredag: 
Lesing: Les minimum 30 min. i stillelesingsboka di. 

 
Matematikk:  

• Jobb med oppgaver på Multi smartøving. Minimum 30 minutter. Klarer du mer? 

• Svar på disse spørsmålene i skriveboka di, eller på et ark: 
i. Hvor lang tid tar det å hoppe 10 ganger? (Her må du faktisk hoppe og ta tiden!) 
ii. Hvor lang tid tar det å hoppe 20 ganger? 

• Ekstra nøtter: Hvor mange ganger hopper du på 1 minutt? Hvor mange ganger hopper du da på 
1 time? 

 
KRLE:  

• Følg linken: https://www.faerder.kommune.no/lindhoy-skole/trinn/6-trinn/laringsplan-oppg/krle-inn-i-livet-

uke-13-buddhisme.35660.aspx 

• Gjør oppgave 4,5 og 6. Skriv i KRLE-boka di, eller på PC. 

 
 
Norsk:  

• Skriv en ny reflekterende tekst om hvordan denne uken har gått. Denne gangen skal du ha et 
ekstra fokus på en god innledning og en god avslutning. Dette gjør teksten din bedre!   

• Fortell litt om hvordan du har hatt det, og hvordan det har vært å ha «hjemmeskole».  
       Hva har vært bra, og hva kunne vært annerledes? Hvordan har din egen innsats vært? 
 

• Skriv i norsk kladdebok. Husk ukenr. og velg overskrift selv. Det skal være minst to A4-sider, og 
du skal lage avsnitt og luft i teksten.  

 

• Les den reflekterende teksten høyt på taleopptaker/mobil, og send til kontaktlærer       

 
 
Se dagens supernytt på NRKSuper: https://tv.nrk.no/serie/supernytt 

 

https://www.faerder.kommune.no/lindhoy-skole/trinn/6-trinn/laringsplan-oppg/krle-inn-i-livet-uke-13-buddhisme.35660.aspx
https://www.faerder.kommune.no/lindhoy-skole/trinn/6-trinn/laringsplan-oppg/krle-inn-i-livet-uke-13-buddhisme.35660.aspx
https://tv.nrk.no/serie/supernytt


Her er det oppgaver som du skal gjøre etter at du er ferdig 

med dagsplanen. Fyll på med oppgaver, sånn at du har nok å 

gjøre gjennom en skoledag – fra kl 09-14     Du kan selv velge 

rekkefølgen på disse oppgavene. 

Sett kryss 

Harry Potter escape room: 

Gå inn på denne linken: https://forms.gle/eHxvuecFj28NTQXA6 

 

 

Engelsk: 

o Følg linken under: Lest teksten om Fortnite og svar på 

spørsmålene. Dette er en steg 2/3 oppgave. 

o Du logger inn med Feide-pålogging (s08….) 
https://skolenmin.cdu.no/komponent/more-than-just-a-hobby-5d8b79ca5c42440010b6af00?_=6-
trinn/engelsk/sports-and-games-5d667d83b641910040fb38a1-5d667d94b641910040fb3ba8-
5db043a82d39170040144d26 

 

 

Lag en nyhetssending der du bruker de ulike sakene du har lest 

om. Film og send kontaktlærer. 

- Dette kan du gjøre flere ganger. Kanskje du har lyst til å lage en 

egen nyhetssending om hjemmeskole? Eller Koronaviruset? Eller noe 

annet…?  

 

Les i Junior Aftenposten – GRATIS! 
https://www.aftenposten.no/kampanje/aftenpostenjunior/  
Når du har lest en avis ferdig, så skal du skrive i norskboka:  

- Skriv overskrift JUNIOR AFTENPOSTEN og uke nr. 

- Skriv hvilke tre saker som du mener er de viktigste i dette nr, 

og et kort sammendrag av hver sak.   

- Skriv også hvilken sak du likte best eller synes var mest 

interessant å lese om. Begrunn hvorfor. 

 

 

https://forms.gle/eHxvuecFj28NTQXA6
https://skolenmin.cdu.no/komponent/more-than-just-a-hobby-5d8b79ca5c42440010b6af00?_=6-trinn/engelsk/sports-and-games-5d667d83b641910040fb38a1-5d667d94b641910040fb3ba8-5db043a82d39170040144d26
https://skolenmin.cdu.no/komponent/more-than-just-a-hobby-5d8b79ca5c42440010b6af00?_=6-trinn/engelsk/sports-and-games-5d667d83b641910040fb38a1-5d667d94b641910040fb3ba8-5db043a82d39170040144d26
https://skolenmin.cdu.no/komponent/more-than-just-a-hobby-5d8b79ca5c42440010b6af00?_=6-trinn/engelsk/sports-and-games-5d667d83b641910040fb38a1-5d667d94b641910040fb3ba8-5db043a82d39170040144d26
https://www.aftenposten.no/kampanje/aftenpostenjunior/


Gå en tur ut – på minst 30 min! Begynn å samle turminutter ute – 

hvor mange får du? Lag en tabell der du fører opp hvor mange 

minutter du er ute/på tur hver dag. 

 

Kunst og håndverk: 

Tegn ditt eget speed 

train – og bruk 

teknikken fra 

videolinken som står 

på dagsplanen onsdag. 

Bruk denne som 

inspirasjon – eller 

herm etter denne! 

Hent linjalen din!      Ta bilde av bildet ditt – send til AJ/KL 

 

Naturfag:  
Vi jobber med verdensrommet! Logg deg på Salaby Skole, og jobb 
med oppgavene:  
1. Se filmen “Det øverste rommet”. Tid: 08:23  
Oppgave: skriv ned fem faktasetninger om hva du lærte i filmen.   
2. Les om jorda og verdensrommet  
Oppgave: tegn en tegning som passer til det du leste om.   
3. Øv på begreper  
Oppgave: Finn de tre begrepene du syns var vanskeligst. Skriv de 
ned i skriveboka di, og skriv en forklaring på hva de betyr.   
4. Test deg selv! 
 https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/fenomener-og-stoffer/jorda-og-verdensrommet  

 

Se sendinga fra Elevkanalen. Logg deg inn med FEIDE-kontoen din. 
https://www.elevkanalen.no/Nyhetsbrev/16655 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/fenomener-og-stoffer/jorda-og-verdensrommet
https://www.elevkanalen.no/Nyhetsbrev/16655


Her har du mange aktiviteter du kan gjøre når du 

har tid! Klarer du alle på en uke? Eller to? 

 
 
Danse minst  
5 min 

 
Jogge/gå minst 
20 min 

 
 
Ballaktivitet 

 
Gå en tur med 
noen i familien 
 
 

 
100 
spensthopp på 
under 15 
minutter 

 

 
Stå på én fot 
mens du kaster 
en myk ting 
opp i luften og 
tar i mot 20 
ganger. Bytt fot 
– 20 ganger på 
den også! 
 

 
Lag deg din 
egen øvelse 
der du trener 
på balanse. 
Minst 5 min. 

 
Hopp og sprett til 
musikk for å 
varme deg opp, 
før du tar: 

• 30 sit ups 

• 30 push ups 

• 30 
spensthopp 

 
Drible, trikse 
eller sprette 
ball i minst 20 
min. 

 
Dans Blime´-
dansen 

 
Lag din egen 
hinderløype i 
hagen eller ute 
i naturen!  
 

 
Stå i planken så 
lenge du klarer. 
Push deg selv litt. 

 


