
Hei 
  
Husk at dere skriver svarene på oppgavene inn på denne siden. 
Da blir det lettere for oss å se hva du har gjort. Du må skrive med 
fullstendige setninger. Husk at du skal starte en setning med stor 
forbokstav og avslutte med punktum.  
  
Se på arbeidsprogrammet som du jobbet med på fredag, det kan 
hende du har fått en farget kommentar på det du har gjort.  
  
Det blir felles videosamtale i teams kl. 09.00. og kl. 13.00. Det er 
viktig at du har teams oppe slik at vi kan ringe deg opp, om du 
ikke kommer inn. Yvonne innkaller til møtene.  
  
Du kan også ringe:  
 Torhild (helsesykepleier): 40911931 
 Alarmtelefonen for barn og unge: 116111 nettsiden finner dere 
her: https://www.116111.no/ 
  
Mål uke 13: 
Matematikk: 
-Jeg vet at volum forteller hvor mye plass det er i en figur. 
-Jeg kan regne volum. 
-Jeg vet at måleenheten volum skrives som 1cm3 

  
Norsk: 
• Jeg vet at noen ord skrives med o, men uttales med u-lyd.  
• Jeg vet at noen ord skrives med stum g, d, h og t. 
• Jeg kan skrive fullstendige setninger. 

  
Engelsk: 
• Jeg kan svare på spørsmål rundt teksten jeg har lest 

• Jeg kan presentere korte tekster for andre 

• Jeg kan bruke digitale verktøy og finne fram til informasjon 

KRLE: 
-Jeg vet hvorfor vi feirer påske.  

  

https://www.116111.no/


 MAT OG HELSE 
Denne uken skal du jobbe med frivillighetsarbeid (arbeid uten lønn). Det 
er viktig at alle hjelper hverandre nå som hele Norge opplever hverdagen 
veldig annerledes enn vanlig. Du må også hjelpe til! 
Frivillighets-oppgaven i dag er:  
Støvsug og vask ett av fellesrommene hjemme. Be en av de voksne hjemme 
om veiledning hvis du aldri har gjort det før. 
  
  

MATEMATIKK: 
 Logg inn på Campus.Inkrement med Kurskode:WEGJ  

Klasse: 6.TRINN_MA 
Lærer ser når du er logget inn, og hvordan du jobber med oppgavene. 
Vi fortsetter med Geometri. Her skal du se filmene og gjøre 
oppgavene. 
 Du skal trykke på 11.Tredimensjonale figurer- så velger du 11.6 
Overflate (repetisjon) 
  
  
 Gjør oppgaven under. Svar her på denne siden, under oppgave 4.37. 
Husk at esken har to og to sider som har likt areal. For eksempel så 
har bunnen likt areal som toppen… 

 
a) 
  
b) 
  
c) 
  
   
 
 
 
 

https://campus.inkrement.no/


NORSK:  
  
Finn en bok hjemme eller i biblioteket til Salaby. Les minimum 15.min i 
boken din hver dag.  
  
 Mandag 

  
Grammatikk: 
O-lyde: Vanligvis skrives o-lyden med o. Men i noen ord skrives den lyden 
de fleste uttaler som o, med u. Nå skal du jobbe med noen oppgaver med 
O-lyd.  
  
 Gjør oppgaver om ord med o-lyd 
  
 Gjør oppgave 4 og 5 på side 155 i brettboka. Skriv svarene dine inn her.  
  

Engelsk 
  

TB, Les teksten på ditt nivå 3 ganger 
  Nivå 2: s, 142- 145, Nivå 3: s 146- 149     
 Les et avsnitt for en voksen hjemme, eller en skolekamerat via teams.  
 Skriv navnet på den du har lest for her:  
 ALLE: Lag 4 spørsmål til teksten som du har lest. Ring opp en som er på 
samme nivå, still hverandre spørsmålene dere har laget og svar på 
hverandres spørsmål på engelsk. 
Skriv hvem du har snakket med:  
 Øv på glosene til ditt nivå:  

Level 2   Level 3   

settlers nybyggere prey bytte; et dyr som blir fanget av et 
annet rovdyr 

pure rene her: dyr som ikke er 
blandet 

effort anstrengelse 

fairly ganske received fått 

roam streife, omkring essential avgjørende 

across på tvers av, over the greatest den største 

distances områder threat trussel 

forced tvunget designed for skapt for 

dangerous farlig in spite of til tross for 

famous for berømt for exellent utmerket 

https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket
https://kaleido6.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=1949745&sek=1840303


talents talenter several mange 

 Be en av de andre på trinnet og høre deg i morgen : Navn: 
  
  

Dagens fakta fra Supernytt 
  
 Se dagens episode fra "Supernytt", skriv 3 faktasetninger fra sendingen.  

1. 
2. 
3. 
  

  

KRLE: 

 

Denne uken skal vi jobbe med hvorfor påske er så viktig i 
kristendommen.  
  
 Se filmen om påske 
  
 Les side 167-171 (Jesus feirer påske i Jerusalem) i "Vi i verden".  
  
 Skriv ned nøkkelord og nøkkelsetninger til det du har lest.  

  
  
Fysisk aktivitet 
  
   

https://www.elevkanalen.no/e/vt-video/14734/68143/6165?start=0


 
Spar: hopp over en pute som du legger på gulvet 
  
Lurt å ta på gymtøy- dusje etterpå 
  

Touch 
 Øv 15 min hver dag. Begynn på leksjon 6: Touch 
Skriv inn hvilken leksjon du har gjort og hvordan det går.  
Husk å være nøye med at du legger fingrene på riktig tast. 
  
  
  

PALS/SmArt 
  
 Ring en du er glad i. For eksempel besteforeldre eller en venn.  
  

Dagens bilde 
  
 Gå ut  i skogen. Finn noen småkryp og ta bilde av det. Sett bilde du tok 
under her på siden. 
Dagens bilde blir kåret på slutten av dagen.  

 

https://sense-lang.org/typing/tutor/keyboardingNO.php

