
 UKEPLAN FOR 6. TRINN – UKE 2 
Gratulera med 12-års dagen til Clara Marie 07.01 og Emma ™ 09.01! 

 

 FAG   TIRSDAG  

08.01 

ONSDAG 

09.01 

TORSDAG 

10.01 

FREDAG 

11.01 

Skrive 

 Hva betyr ordene synonym, antonym, homonym og  hyperonym? Forklar 
ordene i alt-mulig-boken din og jobb minst 20 minutter med linken Lek med ord 
som ligger i Classroom. 

 Lese- 

oppdrag 

Tekst og leseoppdrag i Classroom: Europakartet forandrer seg. 
6A til torsdag og 6B til fredag 

 Matte  

  

Multi Smart Øving - Jobb minst 20 
minutter med tredimensjonale 
figurer. 

Fullfør oppgaver fra mattetimen på 
onsdag. 6A til fredag og 6B til torsdag. 

Engelsk   

  
 
 

* Quizlet: Øv på ukas gloser!  
(link i Classroom) 
 
 

Robin Hood and the silver arrow 
TB. s. 79-83  
WB. Gjør s. 58 i WB (Leksen ligger i 
Classroom, men du må ha med WB for å 
vite hva du skal skrive) 
6B til torsdag og 6A til fredag 

Samfunn   Europa - vår verdensdel. Svar på oppgavene som ligger på 6. trinn disk/samfunn.  
6A torsdag /6B fredag 
Lær deg minst 10 hovedsteder i land i Europa (utenfor Norden) 
Du kan svare i google doc eller med blyant i altmuligboken din. Husk fullstendige 
setninger. Bruk Globus kap 8 som hjelp (vi hadde dette i leselekse rett før ferien) 

  

Mandag 
6B: Koding i 
musikk: Lage 
melodi til Lydo 
2019 
konkurranse 
 

 Gym: 

Husk 
gymtøy  inkl 
sko og 
håndkle! 

Tirsdag 
 

 

Kunst og 
håndverk: 

 
Tilbake til 

stasjonene vi 

hadde i november. 

 

Onsdag 
 

Fysisk aktivitet! 

 

Naturfag 6b 

 

Musikk 6A: 

Koding i musikk 

Lage melodi til 

Lydo 2019 

konkurranse 

 

 

 

Torsdag 
 

6A 
Mat og helse 
Gruppe 2 

 

Gruppe 1 møter på 
skolen 

 kl. 10.10 

 

Vaksinering 

MMR-vaksine 

Fredag 
 

6B 
Mat og helse  
Gruppe 2 

 
 

Gruppe 1 
møter på skolen 

 kl. 10.10 

 

 

Målprøve 
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  FAG  LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme.  
Norsk  Jeg kan forklare hva antonym, synonym, homonym og hyperonym betyr og komme 

med eksempler. 
Jeg kan trekke ut viktig informasjon av en fagtekst og holde en læresamtale. 

Matematikk   Jeg kan fortelle om egenskapene til ulike tredimensjonale figurer som sylinder, 
prisme, pyramide, kule, kube og kjegle. 

Engelsk   Jeg vet at verb i presens samtidsform får -ing ending og brukes om det som skjer 
akkurat nå. (I am dancing now, You are writing at the moment) 

Naturfag  Jeg kan skrive en rapport i naturfag der jeg følger vurderingskriteriene. 

Samfunn   Jeg kan navnene på verdensdelene og jeg kan fortelle om Europas lokalisering og 
grenser og om Europas klima, vegetasjon, befolkning og geografiske hovedtrekk (flere 
uker på dette målet) 

KRLE  Jeg vet hva livssynshumanister kan tenke om virkeligheten, menneskene og etikk. Jeg 
vet hvem Betrand Russell var, og jeg kjenner til seremonier gjennom livet til en 
livssynshumanist. 

Musikk  Jeg vet hvordan man kan kode en melodi ved hjelp av legoklosser og ved hjelp av 
Chrome Music Lab - Song Maker. 

Kroppsøving   Tema:  Volleyball 
 

 

UKENS GLOSER 

competition - konkurranse 

to compete - å konkurrere 

wait and see - vent og se 

to buy - å kjøpe 

well done - godt gjort 

 

guards - vakter 

pots - krukker 

once upon a time - det var en gang 

near - i nærheten av 

prize - premie 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

● GODT NYTTÅR TIL DERE ALLE! 

● Elevene har fått hjem skriv om MMR vaksine.  Husk å fylle ut og levere senest 

tirsdag.  Vaksineringen blir torsdag 10. januar fra morgenen av for B klassen og 

for A klassen i 3. - 4. time. 

● Denne uken skal begge klassene ha om programmering og koding i musikkfaget. Vi 

skal prøve å lage en melodi som vi skal sende inn til en konkurranse i forbindelse 

med LYDO 2019. LYDO er utviklet av Stavanger Symfoniorkester i samarbeid med 

Equinors talentutviklingsprogram, Morgendagens Helter. Målet er å stimulere til økt 

kjennskap og interesse for realfag med musikk som inngangsport. LYDO oppfordrer til 

innovasjon og engasjerer elever til å eksperimentere og utforske. 

 

 

      Hilsen June, Renate, Gudrun og Katharina 

 

 


