
Plan for 6.trinn, Lindhøy skole                   Uke 18, 2020 

Mandag: 
 

Samarbeidsoppgave: HVERDAGSLIV I VIKINGTIDA  

Gaia samfunnsfag:  

• Les s 36-37-38-39. Les på tur, korrigér hverandre hvis det leses feil. 

• Gjør faktaspørsmål 1-5 på sida 44. 

• Gjør oppg. 13 s 45: TEGN EN VIKINGGÅRD. Gi hverandre ideer! 

• Skriv ned og finn ut av begrepene sammen. 

• Gjør oppgave 15 på s. 45 – om RUNER 

• Lag vikingnavn til dere selv – sammen! Hva ville dere hete hvis dere levde i 

vikingtiden? Skriv ned, og begrunn svarene.       

• Ta bilde av det du har gjort og send til AJ/Kjetil i chatten på Teams.  

 

  
• FILMSNUTTER – disse skal alle se. Trykk på bildene under      : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• LES: Alle skal lese denne artikkel fra Nysgjerrigper. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikk:  

• Øv på tekstoppgaver på Salaby, link. Velg nivå selv og jobb i 10 minutter. 

• Multi Smart Øving. Minimum 20 minutter.  

 

Elevkanalen: «Om teknologi og sosiale medier»  

• Her er linken:  

 

 

• Bestilling: Skriv 10 setninger med nyttig informasjon fra dette programmet. 

Send det i chatten på Teams til Kjetil/AJ. 

 

 

 

Praktiske oppgaver 

 Spise lunsj – med nye 

gruppe fra trinnet! 

(tirsdag og torsdag) 

 

 Rydde og vaske på 

rommet ditt 

 

 

Disse oppgavene skal 

alle gjøre! 

 

 

 

 Begreper 

Dra i viking 

Torv 

Norrønt mål 

Runer 

Blodsbrødre/fostbrødre 

Gudekraft 

Valhall 

Jotner 

Ragnarok 

Midgardsormen og 

Fenrisulven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloser uke 18 – 19 

one fox – two foxes 

en rev – to rever 

one bush – two bushes  

en busk – to busker 

one hero – two heroes  

en helt – to helter 

one knife – two knives 

en kniv – to kniver 

one leaf – two leaves 

et blad – to blader 

one city – two cities 

en by – to byer 

one fairy – two fairies 

en by – flere byer 

https://www.nysgjerrigper.no/bladet/2014/vikingene-blir-aldri-glemt/
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/tekstoppgaver
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/107197
https://youtu.be/Sz7xI9OlBjw
https://youtu.be/s8IeIAajzZo
https://www.nysgjerrigper.no/bladet/2014/vikingene-blir-aldri-glemt/


 
Tirsdag: 
 

Engelsk: Samarbeidsoppgave 

VIKTIG: Se instruksjonsvideoen du finner i Teams hvor Kjetil forklarer oppgavene. 

 

1. Les/løs: 

• Følg linken og logg deg inn med FEIDE (s08xxxxx).  

Les tekst (bytt på å lese) og løs oppgave. Dette gjør du  

sammen med samarbeidspartneren din.  

• Når du leverer oppgavene, går de rett til  

Kjetil/AJ automatisk. 

 
 
 
 
2. Grammatikk: 

• Se denne videoen om «plural nouns», på norsk:  

substantiv i flertall. Spol tilbake hvis du trenger. 

• Gjør oppg. 18 og 19 på s. 122 i Workbook.  

Send bilde til Kjetil/AJ i Teams 

 
 
 
 
 
 
 
 
Matematikk: Lag en tekstoppgave!  

Du skal lage en tekstoppgave som handler om noe fra vikingtiden. Bruk ganging 

eller deling,og husk å skrive svaret på oppgaven din. Lag en liten tegning som 

passer til tekstoppgaven. Send til Anette i Teams. 

 
 
 
 
Elevkanalen: «OM VIKINGENE» 

• Trykk på bildet   

• Dette er korte filmsnutter om vikingtid. 

• Du skal se alle filmene 

• Lag overskrift for hver film du ser 

• Skriv minst 5 setninger til hver film 

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

HUSK: SYKKELSJEKK! 
 
På torsdag skal dere på sykkeltur! Det er viktig at dere får sett over sykkelen, 
og sett at den er i god stand og at utstyret fungerer.  
Kanskje lurt å gjøre det i god tid – for eksempel i dag? 
  

 
 

https://skolenmin.cdu.no/_/6-trinn/engelsk/read-5d667d83b641910040fb38a1-5d667d94b641910040fb3ba8-5d690610078e00001715c725
https://www.youtube.com/watch?v=T_Ll2CqKk5I
https://tv.nrk.no/serie/supernytt
https://www.elevkanalen.no/Fagkategori/8703
https://www.youtube.com/watch?v=T_Ll2CqKk5I


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nysgjerrigper.no/bladet/2019-2/fakta-om-insekter/ 

 

• https://www.nysgjerrigper.no/bladet/2019-2/fakta-om-insekter/ 

https://www.nysgjerrigper.no/bladet/2019-2/fakta-om-insekter/  

 

 

 

 

 

Onsdag:                                                                   

Norsk: Samarbeidsoppgave 

Samarbeidsoppgave norsk:  

• Les s 177 - 182 i Zeppelin lesebok: Dette er resten av historien som heter «FLUKTEN». 
• Hjelp hverandre til å lese ordene riktig og med innlevelse, og følg godt med når den andre leser. 
• Ta en LÆRESAMTALE om denne teksten, se på oppskriften side 182 i Zeppelin lesebok 

• Gjør oppg. 8 og 12 side 183. og skriv utfyllende og gode svar. 

• Send til AJ/KL på chaten teams 
 

 

 

 

 

 

Naturfag: FAKTATEKST OM INSEKTER   

• Les artikkelen på Nysgjerrigpers nettside 
 
  

• Se minifilmen om insektenes betydning  
 
 
 

• Les faktatekst om vepsen på denne siden  
 
 
 
 

• Velg et insekt og lag en faktatekst i Word. Det skal være informasjon og bilder i denne teksten. Kan 
du legge inn kart, tabeller eller annet som gjør teksten spennende? 
  

• Dette skal du ha med: 
o Overskrift 

o Innledning 

o Små kapitler i teksten, med overskrifter 

o Avslutning 

o Minst 3 bilder 

o Kildeliste 

 

• Vi kommer til å være nøye på at du bruker ditt eget språk i denne teksten.  

• Legg ut et bilde av et insekt på Facebooksiden – ALBUM – INSEKTER.  

• Du kan finne et bilde på nettet som du legger ut – husk å skrive hva insektet heter. 

• Legg gjerne ut bilder du tar selv også! 

 

 

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

https://www.nysgjerrigper.no/bladet/2019-2/fakta-om-insekter/
https://www.nysgjerrigper.no/bladet/2019-2/fakta-om-insekter/
https://www.nysgjerrigper.no/bladet/2019-2/fakta-om-insekter/
https://tv.nrk.no/serie/supernytt
https://www.nysgjerrigper.no/bladet/2019-2/fakta-om-insekter/
https://skolenmin.cdu.no/komponent/insektenes-rolle-i-naturen-5c90ce3b3e01ce0013c541b4?_=6-trinn/naturfag/filmer-5d667d83b641910040fb38a1-5d667c71390c4e00291b5005-5d667dc5390c4e00291b534e
https://skolenmin.cdu.no/komponent/leseforstaelse-vepsen-et-farlig-dyr-5ba35eb6dbb5dd001195f0a1?_=6-trinn/norsk/lesetekster-med-oppgaver-5d667d83b641910040fb38a1-5d667d89b641910040fb39dc-5db1941a2d39170040144ef3


 

 
Fredag: 
 

UT PÅ TUR – på SYKKELTUR! 
 
Nå skal dere ut på tur! På denne turen skal dere gjøre følgende: 

- Sykle sammen i små grupper 
- Ta med dere mat og drikke og ha lunsjen sammen ute  
- Ta bilder underveis, og legge ut på vårt TURALBUM på Facebook 
- Ta vare på hverandre, og passe på at alle har det fint på turen. Dette skal være en hyggelig tur! 

 

 
 
Sjekk at sykkelen din har riktig utstyr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURBINGO:  
Denne får dere på torsdag!            

På denne bingoen er det ene del oppgaver dere skal gjøre på turen!  
 
GOD TUR! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… og GOD LANGHELG! Husk fri på 1.mai!            



 

 

 

 

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. 

 

       FANTASY:  

       Skriv en fantasyfortelling! Lag din egen fortelling der du  

       får med de seks kjennetegnene for fantasy: 

• En helt 

• Et magisk våpen 

• En magisk passasje 

• Et magisk møte 

• En magisk hendelse  

• Kampen mellom det gode og det onde 

 



  MUSIKK: 

  

 HUSKER DU «CUP SONG»? 

 Prøv deg her! Trykk på koppen eller  

 gå inn på linken her! 
 https://www.youtube.com/watch?v=NSFieUSfxGU 

 

          

 

          FILM: 

          Lær mer om fugler! 

Se på de to filmsnuttene her – 

«FUGLER» og  

«LIVET TIL FUGLENE»  

 

 

 

DANS! 

Lag en dans –  

- til din favorittmusikk! 

Finn musikk du liker og dans i vei! 

          Film det gjerne og send til oss!  

Eller kos deg med å danse  

din egen dans!  

 

 

 

 

 

Trykk på bildet! 

https://www.youtube.com/watch?v=NSFieUSfxGU
https://skolenmin.cdu.no/_/6-trinn/naturfag/filmer-5d667d83b641910040fb38a1-5d667c71390c4e00291b5005-5d667dc5390c4e00291b534e?showIntro=true
https://www.youtube.com/watch?v=NSFieUSfxGU


              FILM OM HVERDAGSLIV I VIKINGTIDEN: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T90iwvYSHms 

 

 
 

 

 

 

NORSK …ELLER ENGELSK?  

Se på ordene s 35 i Gaia 

samf. Der er det mange ord 

som er ganske like på norsk 

og engelsk.  

• Klarer du finne flere 

ord som er ganske like 

på norsk og engelsk? 

• Lag en ordliste! 

• Send til KL/AJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T90iwvYSHms


 

LAG EN VIKINGHJELM: 

• Les her og se videoen om vikinghjelmen fra 

Gjermundbu: 

https://www.nrk.no/osloogviken/verdens-eneste-

vikinghjelm-1.12731256  

• Gjør oppgave 9 s 45 i Gaia samf. 

• Bruk fantasien! Hvordan kan du lage en hjelm? Papp? 

Aluminiumsfolie? Maling? 

• SEND BILDET AV HJELMEN TIL KL/AJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORSK: 

Lage en plakat! Du skal lage en 

FANTASTISK plakat  -  

med de seks kjennetegnene  

for fantasysjangeren.   

Tegn og skriv, bruk farger – og 

fantasien!  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nrk.no/osloogviken/verdens-eneste-vikinghjelm-1.12731256
https://www.nrk.no/osloogviken/verdens-eneste-vikinghjelm-1.12731256


 

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 

 

 

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. 

 

 

 

Harry Potter escape room: 

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

 

 

Engelsk: 

o Følg linken: Lest teksten om Fortnite og svar på spørsmålene. 

Dette er en steg 2/3 oppgave. 

o Du logger inn med Feide-pålogging (s08….) 

 

 

https://forms.gle/eHxvuecFj28NTQXA6
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. 

 

Kunst og håndverk: 

Tegn ditt eget speed train – 

og bruk teknikken fra 

videolinken du så tidligere.  

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  

 

https://www.aftenposten.no/kampanje/aftenpostenjunior/


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?? 

 


