
Plan for 6.trinn, Lindhøy skole                   Uke 16, 2020 
 

VELKOMMEN TILBAKE TIL SKOLE HJEMME!           

 

Denne uken skal vi se Elevkanalen hver dag mellom 12 - 13. Under ser dere 

timeplanen. Når dere har sett programmet, skal dere gjøre bestillingen som står på 

planen hver dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

     Her er linken!    https://www.elevkanalen.no/public2 

 

 

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

 

Matematikk:  

• Campus Inkrement, se kursfilm 5.4.(Dere som vil ha mer utfordring skal se 
kursfilm 9.6) Bruk lenken og logg deg på med Feide-brukeren din. Oppgi 
koden 5ELX på Min side.   https://campus.inkrement.no/Account/Login 

• Multi Smart Øving. Minimum 20 minutter. 
 

Samfunnsfag:   

• Les s 100-103 i Gaia samfunnsfag 

• Gjør oppgave 37, 38, 39 og 40 s 107 

• Samarbeidsoppgave om begrepene. 

 
Kroppsøving:  
Gå inn på den nye AKTIVITETSBINGOEN som ligger etter ekstraoppgavene. Gjør 
noen av oppgavene der! MINST 2. 
 
Elevkanalen: 
Se undervisningsprogrammet fra Elevkanalen.no  mellom 12.00 – 13.00. I dag skal 
det handle om Norge på 1920 - tallet. 

• Bestilling: Lag 5 spørsmål og svar fra det du har sett.  

• Send til Kjetil/AJ i chatten på TEAMS. 
 
Se dagens Supernytt på NRKSuper: https://tv.nrk.no/serie/supernytt  
 

Praktiske oppgaver 

 Rydde i sekk og 

pennal 

 Sette på en 

klesvask 

 Lage middag! 

Disse oppgavene er 

ikke valgfrie – de skal 

gjøres!       

Få en hjemme til å ta 

et bilde av deg mens 

du gjør en av 

oppgavene!            

Send til oss! 

 

 

 

 

Begreper 

Miljøsertifikat 

Grunnvann 

Nedgravd avfall 

Atmosfære 

Karbondioksyd 

Regnskog 

Ekvator 

Forbruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloser uke 16 - 17 

discover – oppdage  

protect – beskytte 

recycle – resirkulere 

spectacular – praktfull  

rainforest – regnskog  

volcano – vulkan 

reuse – bruke om igjen  

to make a difference 

– å gjøre en forskjell 

to inspire – å inspirere 

https://www.elevkanalen.no/public2
https://campus.inkrement.no/Account/Login
http://www.elevkanalen.no/
https://tv.nrk.no/serie/supernytt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Matematikk: 

• Campus Inkrement, se kursfilm 5.5.(Dere som vil ha mer utfordring skal se kursfilm 9.8) Bruk lenken 
og logg deg på med Feide-brukeren din.   https://campus.inkrement.no/Account/Login  

• Lag 3 matteoppgaver med desimaltall. Du velger selv om det skal være pluss, minus, ganging eller 
deling. Send oppgavene til Anette i chatten på TEAMS. Husk å skrive svaret på oppgavene også. 

 

Kroppsøving:  
Gå inn på AKTIVITETSBINGOEN etter ekstraoppgavene. Gjør noen av oppgavene der! 
 

Samarbeidsoppgave norsk:  
• Les s 112-116 i Zeppelin lesebok om siste del av SKAMMARENS DOTTER. Ta dere god tid – den er 

på nynorsk. Hjelp hverandre til å lese ordene riktig og skjønne hva de betyr. 
Gjør oppgave 12, 13, 14 og 15 s 117 i Zeppelin lesebok 

 

 

Elevkanalen: 
Se dagens episode av undervisningsprogrammet fra Elevkanalen.no  mellom 12.00 – 13.00. I dag skal det 
handle om Norge på 1940 - tallet. 

• Bestilling: Skriv 5 faktaopplysninger fra det du har sett.  

• Send til Kjetil/AJ i chatten på TEAMS. 
 

 

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

Onsdag: 

Lesing: Les minimum 30 min. i stillelesingsboka di.  

Samfunnsfag:   

• Bla og skumles gjennom kapittelet om FORBRUK OG MILJØ s 88-104. 

• Gjør faktaoppgavene s 105, og leteles godt etter svarene.  

Engelsk:  

Dette er en samarbeidsoppgave. Se undervisningsvideoen i TEAMS, hvor Kjetil forteller litt om det dere 

skal gjøre. 

1. Se på forsidebilde på kapittel 6 «It’s Our Planet» på s. 136 – 137. Fortell hverandre annenhver gang ting 

dere ser. Minst 10 hver. 

2. Les s. 140 – 141 i Explore Textbook. Les for hverandre eller sammen. Les minst 2 ganger.  

HUSK, bruk også nettboka! Oversettelse ligger i undervisningsvideoen på TEAMS. 

3. Snakk om oppg. 2 og 3 på s. 140 i Explore textbook. 

4. Gjør oppg. 10, 11, 12 og 13 på s. 118 og 119 i Explore Workbook. 

 

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

 

Elevkanalen: 

Se undervisningsprogrammet fra Elevkanalen.no  mellom 12.00 – 13.00. I dag skal det handle om Norge 

på 1930 - tallet. 

• Bestilling: Lag 5 spørsmål og svar fra det du har sett. Send til Kjetil/AJ i chatten på TEAMS. 

 

https://campus.inkrement.no/Account/Login
http://www.elevkanalen.no/
https://tv.nrk.no/serie/supernytt
https://tv.nrk.no/serie/supernytt
http://www.elevkanalen.no/


 

 

 

Lykke til med ny skoleuke – HJEMME!  

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:              901 91 196 

Anne Jorun:   480 90 640 

Anette:                       984 94 568 

«Namaste» fra Kjetil og Anne Jorun            

 

 

 

EKSTRAOPPGAVER: 
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. 

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

 
Kroppsøving:  
Gå inn på AKTIVITETSBINGOEN etter ekstraoppgavene. Gjør noen av oppgavene der 
 
Kunst og Håndverk:    LAG «FOTOTROLL». Finn gjenstander hjemme,  
og lag et kreativt og fantasifullt troll. Her kan flere i familien være med!  

Legg dem ut på facebooksiden vår, under ALBUM, «FOTOTROLL»                                                                            
 

Matematikk: 

• Multi Smart Øving. Minimum 30 minutter.   
 
Elevkanalen: 
Se undervisningsprogrammet fra Elevkanalen.no   
mellom 12.00 – 13.00. I dag skal det handle om Norge på 1950 - tallet. 

• Bestilling: Lag 5 spørsmål og svar fra det du har sett.  

• Send til Kjetil/AJ i chatten på TEAMS. 
 

GOD HELG!            

http://www.elevkanalen.no/


     Sett kryss 

NORSK: 

Lage en plakat! Du skal lage en 

FANTASTISK plakat  -  

med de seks kjennetegnene  

for fantasysjangeren.  

Tegn og skriv, bruk farger – og fantasien!  

 

 

 

SAMFUNNSFAG:  

Finn ut mer om regnskogen!  

Lag en faktaside eller  

en presentasjon der du  

forteller og skriver om  

det du har funnet ut. 

  

 

 

SAMFUNNSFAG: Om emballasje!  

a) Finn minst 5 varer hjemme  

som har mye og unødvendig  

emballasje. 

     Legg varene i en haug og  

     emballasjen i en annen.  

     Ta bilder. 

b) Skriv en tekst der du sier litt om hva du har funnet ut, og 

hvilke andre løsninger man kunne ha valgt. 

c) Skriv en argumenterende tekst – om unødvendig 

emballasje.  Til hvem og hvor kan du sende det? 

d) Hvorfor er det ekstra mye emballasje på mange matvarer 

i denne perioden vi er inne i nå? Hvordan kan noe 

emballasje være positivt?  
 

 

 

 



 

KUNST og HÅNDVERK: 

Finn fram et speil. 

Se godt og lenge på ditt eget øye. 

Tegn det! Ta deg god tid.. 

 

Send bilde av tegningen til KL/AJ 

 
Se denne instruksjonsvideoen for å få litt hjelp https://www.youtube.com/watch?v=IL5jTL5NOvo 

 

 

SI DIN MENING! 

a) Finn ut hvem som  

er Norges landbruksminister. 

b) Skriv en argumenterende  

tekst/brev/mail til vår  

landbruksminister,  

og si hvorfor du mener det er viktig med økologisk mat. 

     (HUSK: Innledning, for det første, for det andre, for det tredje, avslutning)  

 

 

 

 

SAMFUNNSFAG:       MILJØMERKER 

 

 

 

 

 

 

 

o Les s 98 i Gaia samfunnsfag og les om miljømerker. 

o Undersøk ulike gjenstander og varer hjemme, og ta bilder av 

dem som har miljømerker på seg.  

          Hvor mange fant du? 

o Lag en tabell der du setter inn de ulike miljømerkene og 

gjenstandene/varene du fant. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IL5jTL5NOvo


 

  

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. 

 

 

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. 

 

 

 

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/


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  

 

 

Engelsk – repetisjon: 
Jobb med oppgaver til de kapitlene i Explore vi har vært igjennom 1 - 5: 
 
https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-6/overom-explore-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://skole.salaby.no/5-7/naturfag/fenomener-og-stoffer/jorda-og-verdensrommet
https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-6/overom-explore-6


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 imot 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. 

90-graderen. 
Stå så lenge du 
klarer. Push 
deg selv litt! 

Har du 
trampoline, 
hopp i 20 
minutter. 

Løp 5 ganger 
rundt der du 
bor. 

Ta engelskbøkene 
i hver sin hånd. 
Stå med armene 
rett ut fra siden. 
Hvor lenge klarer 
du?? 

 


