
 

 

 
 

 

 
 

Ukas ord 
norsk rettskriving 

Sterke verb  
engelsk 

Gloser 
(engelsk) 

bakken 

brenner 

ørkensand 

ramler 

passasjeren 

enslig 

kamel 

himmel 

  

lese: read – read – read 

ri: ride – rode – ridden 

ringe: ring – rang – rung 

reise seg: rise – rose – risen 

løpe: run – ran – run 

si:  say – said – said 

  

shepherd 

hill 

moment 

laugh his head off 

giggle 

except 

gjeter 

ås 

øyeblikk 

le seg skakk 

fnise 

unntatt 

 

 

 
 

 

Ukeplan 6. trinn uke 43 (23.10 – 27.10) 

 
Dag/ fag Norsk Matte Engelsk Natur/ 

Samfunn 
Andre fag: 

til 
tirsdag 

FØR du leser; se på 

illustrasjonene på side 

39, 40 og 42. Skriv litt 

i H-boka om hva du 

tror fortellingen 

handler om. 

Deretter: 

Zepp.les s. 38-39. 

 

Husk å lese litt i 

hylleboka di hver dag! 

Multi GRUNNBOK 

Gjør oppgave 2.31 

og 2.32 

PARALLELLBOK 

oppgave 2.26 og 

2.27 

Øve på glosene.   

Mat og 

Helse: 

Husk 

renvasket 

forkle den 

dagen du har 

Mat og Helse! 

 

 

 

Gym: 

Husk 

gymklær, 

gymsko og 

håndkle og 

såpe til 

gymtimen på 

fredag. 

til 
onsdag 
 

Zepp.les s. 40-41. 

 

 

Multi GRUNNBOK 

Gjør oppgave 2.33 

og 2.34 

PARALLELLBOK 

oppgave 2.28 og 

2.29. 

Prøve på onsdag. 

Øve på glosene. 

 

 

til 
torsdag 

Zepp.les s. 42-43. 

Skriv navnet på 5 

følelser du har fått 

mens du har lest disse 

sidene (s 38-43) 

 Øve på glosene  

til 
fredag 

Skriv den grønne ruta 

på s.43: Litterær 

samtale. 

 

Husk øveord! 

 

Gjør oppgavene 

på utdelt ark. 

Skriv rett på arket. 

TA TIDEN! 

Read and 

translate TB p. 

42-43. 

Do WB task D 

p.53 

Øve på glosene. 

 

Sosialt mål: Holde god orden rundt deg selv, i hylla, i ranselen og i arbeidsbøker. 
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MÅL I FAGENE: 
Norsk: Lære mer om sammensatte tekster. Øve på å bruke ulike læringsstrategier.  Lære mer om 

Litterær samtale – hvordan bruke den i praksis. 

Matematikk: Jeg kan forskjellen på tideler, hundredeler og tusendeler. Jeg kan addere, 

subtrahere og multiplisere med desimaltall. 

Engelsk: I can talk about different animals in English. I can retell the story about the boy who 

cried wolf in Norwegian. 

Naturfag: Jeg kan navnet på de ulike plantedelene. Jeg kan beskrive hva som skjer når planter 

pollineres. 

Samfunnsfag: Nytt kap. »Bare jeg er jeg.» Hva er viktig med familien min? 

 

KRLE: Jeg kan noe om kristendommens syn på Gud, Jesus, rett og galt for kristne og kristne 

ritualer. 

Kunst og håndverk: Jeg kan jobbe selvstendig med forkleet mitt. 

 

 
 
Ingrid Norheim   ingrid.norheim@sandnes.kommune.no  
 
Hans Dysthe   hans.dysthe@sandnes.kommune.no 
 

Eirin Vetaas   eirin.vetaas@sandnes.kommune.no  
 
Lene Simonsen   lene.simonsen@sandnes.kommune.no  

 INFORMASJON: 

Abonner gjerne på nyheter og annet som gjelder 6. trinn. Hver uke skal lekseplanen legges der, slik at det går an å 

finne ut av leksene, selv om «papirplanen» er borte. 

Gå inn og følg med på «norlijunior.no» og følg klassene i lesekonkurransen. De er kjempeflinke og topp motiverte 

for å lese. 

Tirsdag får vi besøk fra brannvesenet, som skal lære oss om brannvern. 

Neste uke skal vi dekorere forklærne våre med potettrykk i Kunst og Håndverk. Elevene må derfor ha med 

seg en litt stor potet den dagen de skal ha KH. 

Mandag får vi en ny elev i 6A. Hun heter Ane Sviland og har før gått på Iglemyr skole. 

  
Med vennlig hilsen Eirin, Lene, Hans og Ingrid                                                                
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