
 Tirsdag 05.05. 
Engelsk: 

 
Konkrete læringsmål: 
• Elevene skal kunne fortelle hvilke lytte- og lesestrategier det kan være lurt å bruke i 
møte med en ukjent tekst. 

• Elevene skal kunne identifisere og bruke preposisjoner. 

 https://www.gyldendal.no/grs/Explore/6/Explore-6-My-Textbook-Smartbok 
 
1. Øv på Words to learn (blå firkant) på s. 126-127. Skriv dem inn i BC. 

 
2. Øv på å bruke uregelrette verb i ulike tider:  

win-won-won (vinne- vant- vunnet) 
sit- sat- sat (sitte -satt -sittet) 
Skriv av setningene i BC: Sit down, please. Have you ever won anything? 
Lag to egne setninger der du bruker verbene. Skriv inn i BC. 
 

Look for information in the title and pictures. The title and the pictures can give us a clue what the text 
is about. You can also take a stop after you have read a page and retell what has happened so far. 
3. Lytt og les teksten på s. 126 og 127 tre ganger. En av gangene leser du for en voksen hjemme. 

Elever som trenger forenkling, velger kun den ene siden å lese. 
 

4. Prøv opptaksfunksjonen i BC. Velg deg ut et avsnitt som du leser inn. Les klart og tydelig og i passe 
tempo. 

 
Task 1 * 
What words are prepositions? Write them in your BC. 

film character set around 

through ready exciting happy 

need tell towards go 

choose up find make 

nervous difficult quiet down 

across actor location people 

 
Task 2**  
Make sentences using the prepositions you found in task 5. Write them in your BC. 
 

Task 3*** 
Have some fun and watch this clip on YouTube about: Disney Star Wars — 
Making the Perfect Hollywood Movie | Film Perfection 
https://www.youtube.com/watch?v=6-mxkM_RQG8 
 

 
Kropps-
øving: 

 

Gå inn på https://sykkeldyktig.no/ logg deg inn med Feide.  
Meld deg på kurset 6a6b med kurskoden Kurskode: 6S2A 
Dette er 3 leksjoner, ca. 20 min video/teori, som skal tas i løpet av uka. Gjør ca. 10 min i dag, og så ta 
deg en tur ut på sykkel. Gjør øvelser som i forrige uke, eller en tur i trafikken eller i skogen. Gjør litt 
ulikt de dagene du har kroppsøving. 

 
Musikk: 

 
Les oppgaveboka om lydbølger her: 
https://read.bookcreator.com/etdM4JlhdsZT19mRTlzqVbwBeGNSaOEXgTRjbnAjmvU/XoL4GF7KQXGfC
bIIoO9xjw 
(Les og se videoene. Gjør oppgaven i MusicLab https://musiclab.chromeexperiments.com/Sound-
Waves/) 
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Lesing:  
 

Les 30 minutter i boka di eller gå inn på Aftenposten junior og les der. Skriv bokas tittel, forfatter og 
antall sider eller hvilke artikler du leste og på hvilke sider i Aftenposten junior i Book Creator.  
https://www.aftenposten.no/kampanje/aftenpostenjunior/ 
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