
 

  

          Ukeplan for 6. trinn, uke 49     
Ukas sosiale mål: 

 Jeg skal ta vare på skolens og andres eiendom. 

Ukas læringsmål:                                                                                                                 

 Matematikk: Jeg kan navnene på ulike 2- og 3-dimensjonale figurer. 

 Norsk: Jeg kan regler for hvordan vi skriver o-lyd, j-lyd, stum d og æ-lyd. 

 English: I can prepare a mini-talk. 

 Sosial ferdighet: Jeg kan si unnskyld hvis jeg har gjort noe mot andre.  
 «Omvendt gavekalender» Vi fortsetter tradisjonen med å samle inn julegaver til gatebarn i Estland.  

 Turdag:  Tirsdag blir det tur til Osli. Vi går. Ta med klær etter vær, mat, drikke og en vedkubbe eller to. Det er lov å ha med pølser, varm 
drikke, kjeks, og evt. osteskive i folie.  

 6B/1B og 6C/1C har faddertime fredag 8.desember. Finn en bok eller to dere kan lese sammen. 

 Digital lekse: Ukentlig er det mange som ikke gjør det de skal. I smart øving har vi oversikt over arbeidstid og resultater. For oss er det 
et nyttig verktøy. For elevene gir det god trening og man slipper å skrive så mye. Resultatene på kapittelprøven i uke 48 viser god 
fremgang blant de som har øvet mye på smart øving.  
De som stadig strever med å komme inn hjemme bør gå på leksehjelp mandag eller onsdag. Da gjør de den digitale leksa på skolen. 

 I engelsk jobber vi med høyfrekvente ord. Elevene skal lære disse på engelsk og norsk.  
odd.harald.haug@sandnes.kommune.no                       lars.meling.berge@sandnes.kommune.no 
torill.risa.fylling@sandnes.kommune.no                        mona.iren.gjesteland@sandnes.kommune.no              
therese.guggedal@sandnes.kommune.no                     Maria.Helena.Catharina.Zondag@sandnes.kommune.no  

 

Ukas høyfrekvente ord: Ukas begrep: Ukas øveord: Ukas utfordring: 

at – ved, på 
this – dette 
from – fra 
or – eller 
one – en/ett 

sylinder 
prisme 
kjegle 

pyramide 
kube 

kjekt 
kjøper 
kjeks 

kysset 
kineser 
Kirsten 

Finn tre ting hjemme som har 

geometriske former fra 

matematikken. Vis dem til 

foreldrene dine og forklar hva 

formene heter. Ta bilde av dem. 
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Lekser Til tirsdag  Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  
Lesing 
 

Samfunnsfag: Les side 88-91 i 
Midgard. 

Norsk:  
Les og studer 
rettskrivingsreglene side 56 i 
Zeppelin språkbok. Les teksten 
om «Edderkoppen» side 58 to 
ganger. Prøv å ha litt større 
hastighet når du leser teksten for 
andre gang. 

English: 
Step 1: Read and translate page 
86-87 in TB. 
Step 2: Read and translate page 
86-87 in TB, read and enjoy page 
109. 

 
 

Skriving  Norsk: 
Gjør oppgave 15 side 61 i 
Zeppelin språkbok. Skriv i N-boka 
di. 

English: Prepare for your mini-talk. 
 

Lær ukas øveord og 
høyfrekvente ord. 

Regning Matte: Ukens utfordring.  Matte: Digital lekse. (30 min.)  

Digital Matte: Jobb 30 minutter med Smart Øving. (https://multi.smartoving.no/) 

Muntlig     

 
English: Prepare for a mini-talk. 
Choose a state in the USA. Your 
presentation should last for about 
2 minutes. Visit the webside 
Factmonster at 
www.factmonster.com/states.html 
 

Øv deg på å forklare ukas 
begrep.  

Husk! UTESKOLE 
 

 Ha på tøy til å være ute i 6C.  
Vi skal jobbe med kompass og 
kommer til å være både ute og 
inne. 
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