
Læringsplan uke 51 – 6. trinn 

Mandag Tirsdag Onsdag 

Morgenmøte på Teams klokka 09.00.  

 

Morgenmøte på Teams klokka 09.00. 

 

Morgenmøte på Teams klokka 09.00. 

  

Lesing og skriving  

Les minst 30 minutter i hyllebok eller 

en bok du har hjemme. 

Skriv et sammendrag fra det du leste, 

skriv minst åtte setninger.  

 

 Gå inn på skolen Cappelen Damm, 

https://skolen.cdu.no/ . 

 Du logger inn med Feidebrukeren din. 

Velg «Norsk» -> «Krim og spenning». 

Gjør alle oppgavene.  

Lesing og skriving 

Gå inn på skolen Cappelen Damm. Velg «Norsk»→ 

«Tegneserier». Gjør alle oppgavene der. Til slutt 

skal du lese en av tegneseriene eller flere nederst 

på siden.  

 

Se på dagens Supernytt på NRK super TV 

https://nrksuper.no/serie/supernytt 

Skriv ned viktige nøkkelord fra hver av sakene som 

blir tatt opp på dagens episode.  

 

Lesing og skriving 

Skriv en tekst om hva du er takknemlig 

for.  

Hva er det som har vært bra med dette 

skoleåret? Har du hatt noen ekstra gode 

opplevelser med familien din, eller 

vennene dine som du er takknemlig for?  

Du skal også skrive fire – åtte setninger 

om dine ønsker for 2022.  

 

Fysisk aktivitet  

Ta så mange burpees du klarer på fire 

minutter. Klarer noen i familien å slå 

rekorden din?  

 

Hjelp til hjemme med å gå ut med 

søpla.  

Fysisk aktivitet  

Sett på julemusikk og DANS!  

 

Ta så mange stjernehopp du klarer mens du sier  

7 –, 8 –, og 9 – gangen. Klarte du å ta stjernehopp 

hele tiden?   

 Fysisk aktivitet  

Hvor lenge klarer du å stå i planken? 

Gjør det tre ganger, hvilken runde stod 

du lengst, og hvor lenge klarte du å stå?  

 

Hjelp til hjemme med oppvasken.  

 

Regning  

Si 8 –, og 9 – gangen forfra og bakfra 

høyt til en hjemme, eller høyt for deg 

selv. Skriv dem også ned på et ark, i 

grønn rutebok eller på pc.  

 

Finn en oppskrift i en kokebok hjemme 

eller på internett. Tredoble 

oppskriften. Altså gang hver ingrediens 

i oppskriften med tre, og skriv ned 

svarene.  

 

Regning  

Logg deg inn på skolen cappelen damm, logg inn 

med Feide. Velg «Matematikk»→ «Hele tall og 

desimaltall». Jobb i minst 30 minutter. 

 

Lag minst tre tekstoppgaver som inneholder 

desimaltall. Skriv også ned minst fem ting man 

bruker desimaltall til.   

 

Engelsk 

Se dette på  

Elevkanalen:  

Christmas street,  

lurt å skru på engelsk tekst! 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/12

5811 

Måne, velg 1 – 2 oppslag:  

https://bit.ly/323z1h6 

Sol (måne kan godt prøve!): Ten facts 

about Christmas:  

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/13

7287 

Hvor mange faktasetninger husker du – 

to, fem, åtte …? Fortell til en i familien 

eller en venn – på engelsk! (Jukselapp er 

lov!) 

https://skolen.cdu.no/
https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/125811
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/125811
https://bit.ly/323z1h6
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/137287
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/137287


 

 

 

 

 
Ekstra, nyheter på engelsk fra BBC: 
https://www.bbc.co.uk/newsround  
Klikk på:  Watch Newsround og 
Christmas 
 

Ta deg en velfortjent pause! Ta deg en velfortjent pause! Ta deg en velfortjent pause! 

Kunst og håndverk 

Skriv et julekort på engelsk til noen du 

er glad i. 

 

Lag snøkrystaller eller tegn en 

juletegning du kan gi til noen du setter 

pris på!  

Her kan du få tips til snøkrystaller (spør 

en voksen først!): 

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

Qtk8Wpj7Mw = 

https://bit.ly/3GTqWdP 

 

Ekstra, nyheter på engelsk fra BBC: 
https://www.bbc.co.uk/newsround  
Klikk på: Watch Newsround og 
Christmas 

 

 

 

 

 

Engelsk 

Måne (og sol): gå inn på 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/categor

y/topics/christmas = https://bit.ly/3F3gq2S 

 

Alle, se fra lærer:  https://skolen.cdu.no/  

 
Mer her hvis du vil: 
https://www.esolcourses.com/content/topics/chri
stmas/pre-intermediate/christmas-crossword.html 
=  https://bit.ly/3F1A2EJ 
 
 

 

 

 
 
Ekstra, nyheter på engelsk fra BBC: 
https://www.bbc.co.uk/newsround  
Klikk på:  Watch Newsround og 
Christmas 
 
 

 

 

Julekos 

Se en julefilm eller en episode av en 

julekalender som du liker.  

 

Tegn en tegning til det du så.   

 

 

Vi ønsker dere en strålende 

juleferie! 
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