
 UKEPLAN FOR 6. TRINN – UKE 11 

Gratulerer så mye med dagen til Sivert 12.03, Nora 15.03 og Marie 18.03! 
 

 FAG   TIRSDAG  

12.03 

ONSDAG 

13.03 

TORSDAG 

14.03 

FREDAG 

15.03 

Skrive 

Bokmål og nynorsk - link fra Ordriket ligger i Classroom 

 

Fullfør oppgavene på teamdisk 6. trinn/norsk/nynorsk - vi starter på mandag   

 

 

Lese 

Husk å ha en skjønnlitterær bok tilgjengelig på skolen hver dag! 

 

Leseoppdrag i Classroom 

 - Nynorsk tekst som skal leses. Deretter svarer du på spørsmål på din side i 

presentasjonen.  

 Matte  

  

MSØ - MÅLING - minst 20 minutter. 
Bruk  kladdebok.  

Måling: Likevekt og tekstoppgaver 
(vent til onsdag med å gjøre denne leksen hvis du 
synes den er vanskelig) 

Gjør oppg. 5.28 og 5.29  
                     5.31, 5.32, 5.35, 5.36 og 5.37 

Engelsk   

  
 
 

 
Quizlet - Øv på glosene 

 
Frivillig: Read Theory 20 minutter 

Pets 
TB: s. 118 - 119 
Les diktet inn på WeVideo og sett inn bilder 
som passer til diktet.  Last opp i Classroom 
WB: oppg s. 82 - Skriv setningene i 
Altmuligboken. 

KRLE   Min disk, KRLE mappe; gjør ferdig oppgavene om hinduismen som vi begynte på 
forrige uke. (Du og jeg, s. 114) Del med june.mari.halleraker@stavangerskolen.no 
etterpå! 

  

Mandag 
 
 Åpning av lese- 
og skriveuker 
  

Gym: 
Stavanger 
Ishall 
Ta med skøyter 
og hjelm. 

Tirsdag 
 

Kunst og 
håndverk: 

 
Gr. 1: Sløyd 

Gr. 2: Skulptur 

Gr. 3: Sy pute 

 

Gruppe 2 MÅ 

huske PLAST til 

fuglene vi skal 

lage! 

Onsdag 
 

RytMed spill 

DKS i 3. time 

 

Fysisk aktivitet! 

 

Musikk 6B: 

kunstmusikk/klassi

sk musikk 

 

Naturfag: 6A 

 
 
 

 

Torsdag 
6A 

Mat og helse 
Gruppe 2 

  
 
Seigryte med ris 
Sjokoladekake 
 
Gruppe 1  møter på 

skolen 
 kl. 10.10 

 

 

 

Fredag 
6B 

Mat og helse  
Gruppe 2 

 

 

Seigryte med ris 

Sjokoladekake 

 
Gruppe 1 

møter på skolen 
 kl. 10.10 
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 UKEPLAN FOR 6. TRINN – UKE 11 

Gratulerer så mye med dagen til Sivert 12.03, Nora 15.03 og Marie 18.03! 
  FAG  LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme.  
Norsk  Jeg  vet hva en målform er 

Jeg vet hvorfor vi har to forskjellige målformer i Norge og jeg kjenner til noen viktige 
forskjeller mellom bokmål og nynorsk 

Matematikk   Jeg kan gjøre om mellom kg, hg og g og jeg kan anslå og sammenligne vekt av ulike 
gjenstander. 

Engelsk   Jeg kan bytte ut navn og substantiv med personlige pronomen 
 (I, you,he, she, it, they, we).  
Repetisjon:  Jeg kan si og skrive klokkeslett på engelsk.  

Naturfag  Vi gjør forsøk der vi trener på muntlige ferdigheter i naturfag (blant annet kunne lytte, 
argumentere og begrunne). 

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 kjenner til de viktigste gudene i hinduismen, og jeg vet hva puja, divali, hoja, 
samsara og karma er. Jeg kjenner til hinduistenes tre veier til frelse. 

Musikk  Jeg kjenner til noen av de mest kjente komponistene i europeisk kunstmusikk, og jeg 
kan litt om musikkepokene de tilhørte. 

Kroppsøving   Tema: Skøyter 
 

 

Gloser 

to laugh - å le 

shark - hai 

road - vei 

pool - basseng 

galore - i massevis 

lion - løve 

poor - stakkars 

rhyming words - rimord 

different - forskjellig 

poem - dikt 

 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

● Uke 11 - 14 skal Lassa skole ha lese- og skriveuker med fokus på 

fakta- og fagtekster. Vi starter opp med en felles oppstartssamling der 

elever på 6. trinn viser eksempler på intervjutekster og sammensatte 

tekster om land i Europa på WeVideo. 

● Mandag 11. mars skal hele trinnet i Ishallen.  Ta med skøyter og hjelm. 

Det er lov å ha med varm kakao. 

 

      Hilsen June, Gudrun og Katharina 

 

 


