
 

 

6. TRINN UKE 13 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
NORSK 
Tema: Sentrale forskjeller 
mellom bokmål og 
nynorsk. 
Gå inn på It’s. 

MATTE 
Tema: Geometri 
Gå inn på It’s. 
 

NATURFAG 
Tema: Vanlige matsopper 
og giftige sopper i norsk 
natur  
Gå inn på It’s 

NORSK 
Tema: Sentrale forskjeller 
mellom bokmål og 
nynorsk.  
Gå inn på It’s 

ENGELSK 
Tema: Refleksjon 
Gå inn på It’s 

FYSISK AKTIVITET 
60 min 

 

FYSISK AKTIVITET 
60 min 

FYSISK AKTIVITET 
           60 min  

FYSISK AKTIVITET 
60 min 

FYSISK AKTIVITET 
60 min 

SAMFUNNSFAG 
Tema: Middelalderen 
Gå inn på It’s 

 

ENGELSK 
Tema: Leseforståelse 
Gå inn på It’s 

 

KRLE 
Tema: Jødedom 
Gå inn på It’s 

 

MATTE 
Tema: Geometri 
Gå inn på It’s. 
 

MUSIKK 
Tema: Instrumenter i 
orkesteret. 
 
Gå inn på Salaby-Kanal S-
Musikk eller klikk på lenken 
her: https://skole.salaby.no/5-
7/musikk/mozart-byen  
Gjør aktivitetene i 
Mozartbyen og lær om de 
ulike instrumentene. 
Gjør til slutt oppgaven: 
Test deg selv. 

LESESTUND 
Leseleksen finner du på 

It’s i faget norsk. Les fra 

egen bok hver dag 

LESESTUND 
Leseleksen finner du på 

It’s i faget engelsk. Les 

fra egen bok hver dag 

LESESTUND 
Leseleksen finner du på 

It’s i faget naturfag. Les fra 

egen bok hver dag 

LESESTUND 
Leseleksen finner du på 

It’s i faget norsk. Les fra 

egen bok hver dag. 

LESESTUND 
Leseleksen finner du på It’s i 

faget norsk. Les fra egen bok 

hver dag 

https://skole.salaby.no/5-7/musikk/mozart-byen
https://skole.salaby.no/5-7/musikk/mozart-byen


                                            UKENS INFORMASJON  
 

Kunst og håndverk:  

Du skal tegne en perspektivtegning av rommet ditt eller huset du bor i. (tid: du skal bli ferdig med tegningen din i løpet av de neste 

to ukene. Tegningen og bilde skal sendes til Sara og Kaja på mail.) Hele oppgaven “hjemmeundervisning tegning med kriterier 

ligger i ITS. Lykke til!! (Om du lurer på noe er Kaja og Sara tilgjengelig på telefon og Mail) 
 

 
Viktig at alle er innom Teams hver dag og sjekker om det er ny informasjon lagt ut.  
I tillegg må alle ”like” innleggene som blir lagt ut fra lærerne på Team Chatten.  
Da vet vi hvem som har lest innleggene.  
Sjekk også din egen Chat om du har fått noen meldinger der. 
Hvis du lurer på noe i fagene, ta kontakt med den læreren du har i dette faget. 
 
 
 
Det er viktig at alle tar fysisk aktivitet hver dag. Det er sunt med et avbrekk; Bra for kroppen og bra for hjernen! 

Fysisk aktivitet. Tips og inspirasjon til fysisk aktivitet:  

• Push-ups 

• Sit-ups 

• Tåhev 

• Utfall 

• Burpees 

• Gå en tur 

• Finn en trapp og løp opp og ned 5 ganger 

• Løp 10 ganger rundt huset 

• Spensthopp 

• Just Dance 

HUSK Å HOLDE ROMMET DITT RYDDIG HVER ENESTE DAG! 

 



 

Line Skille 6A 
Liasa002@osloskolen.no  
 

Hilde 6B 
Hilde.tande@osloskolen.no 
 

Nahoom (faglærer) 

Nahom2912@osloskolen.no 

 

Bendik (faglærer) 
Bendik.skauli@osloskolen.no 
 

Kristine (faglærer) 
Kristg0106@osloskolen.no 
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