
 

 

 
 

 

 
 

 

Ukas ord 

Norsk rettskriving 

Sterke verb  

engelsk 

Gloser 

(engelsk) 

merke  å sende: send – sent – sent   

fæl  å synge: sing – sang – sung    

tæl 

fjern 

ert 

sær 

 å sitte: sit – sat - sat   
å sove: sleep – slept - slept    
å snakke: speak – spoke - spoken   
å stå: stand – stood – stood    

 

Ukeplan 6. trinn uke 3 (15.01-19.01) 

 
Dag/ fag Norsk Matte Engelsk Natur/ 

Samfunn 
Andre fag: 

til 
tirsdag 

Zepp.les s.98 – 101 

 

Gjør oppg.7 a-d i H-

bok. 

 

Husk øve-ord. 

Forberedelse til 

Multi halvårsprøve: 

Gjør oppgaver du 

trenger øve på i 

20-30 minutter. 

Utdelt ark. Skriv i 

H-bok. 

Øve på gloser 

og verb. 

HVER DAG: 

Skriv dato 

og tegn 

hvordan 

månen ser 

ut denne 

dagen på 

skjemaet du 

har fått. 

 

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. 102 - 103 

 

Øve-ord. 

Forberedelse til 

Multi halvårsprøve: 

Gjør oppgaver du 

trenger øve på i 

20-30 minutter. 

Utdelt ark. Skriv i 

H-bok. 

Øve på gloser 

og verb. 

 

til 
torsdag 

Zepp.les s. 104 - 105 

 

Øve-ord. 

Forberedelse til 

Multi halvårsprøve: 

Gjør oppgaver du 

trenger øve på i 

20-30 minutter. 

Utdelt ark. Skriv i 

H-bok. 

Øve på gloser 

og verb. 

Midgard: 

Les s.32-36 

Nå skal du 

være ferdig 

med å sette 

navn på 

kartet og 

fargelegge. 

til 

fredag 

Zepp.les s.106 – 107. 

Gjør oppg.8 a – d. 

 

Husk øve-ord! 

 

Forberedelse til 

Multi halvårsprøve: 

Gjør oppgaver du 

trenger øve på i 

20-30 minutter. 

Utdelt ark. Skriv i 

H-bok. 

Skriv 

fortellingen 

din på nytt og 

rett opp i 

skrivefeilene. 

Dette skal vi 

også jobbe 

med på 

skolen. 

 

Sosialt mål:  
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MÅL I FAGENE: 
Norsk: Jeg kjenner de viktigste kjennetegnene i fantasy-fortellinger. 

Jeg leser en fantasybok. 

Rettskriving: Jeg vet at æ-lyden skrives på to forskjellige måter. 

Jeg kan mer om pronomen. 

Matematikk: Jeg kan finne ut av fagstoff jeg er usikker på og øve på det til jeg kan det. 

Engelsk: I can use the dictionary. I can write a short story in English. 

Naturfag: Jeg kan beskrive hvordan jorda beveger seg i forhold til sola. 

Jeg kan beskrive hvordan det blir dag, natt og ulike årstider på jorda. 

Jeg kan beskrive du ulike månefasene. 

Jeg kan forklare hva mørketid og midnattssol kommer av. 

Jeg kan beskrive planetene og andre himmellegemer i solsystemet. 

Samfunnsfag: Jeg kan plassere de viktigste landene, byene, elvene og fjellene i Europa på 

kartet. Jeg kan forklare mer om hvordan folk lever, og hvordan landskap og klima påvirker livet 

deres. 

 

KRLE: Jeg vet hvordan kristendommen kom til Norge. 

Jeg vet hva som var bakgrunnen for reformasjonen og hvilke forandringer den førte med seg. 

Kunst og håndverk: Jeg kan fortelle litt om greske vaser. Jeg jobber selvstendig med prosjektet 

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: 

I matematikktimene skal vi framover forberede oss til Multi halvårsprøve, som vi skal ha i månedsskiftet 

januar/februar. 

Fredag 19.januar skal vi til Vågen videregående skole og være med på en urframføring av et symfonisk verk av  

Erik Waldejer. Dirigent er Morten Wensberg. Der er en tekst om mobbing som fortelles av Espen Hana. 

 

  
Med vennlig hilsen Eirin, Lene, Hans og Ingrid                                                                
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