
 UKEPLAN FOR 6. TRINN – UKE 12 

Gratulerer så mye med dagen til Marie 18.03 og Isak 24.03.! 
 

 FAG   TIRSDAG  

19.03 

ONSDAG 

20.03 

TORSDAG 

21.03 

FREDAG 

22.03 

   

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

 

 

Lese 

Leseoppdrag i Classroom 

 - Les teksten om Harry Potter side 86 - 91 + det engelske utdraget på side 

92 i Zeppelin lesebok.  Svar på spørsmålene i leseoppdraget i Classroom om 

innholdet i teksten. 

 Matte  

  

MSØ - MÅLING - minst 20 minutter. 
Bruk  kladdebok.  

Måling: OPPGAVEBOK - Vær NØYE med 
føring!! 
 
Gul/Rød:5.5, 5.6, 5.14, 5.15, 5.18, 5.20, 
5.21 
Rød/Grønn: 5.7, 5.8, 5.14, 5.17, 5.18, 5.23, 
5.26 

Engelsk   

  
 
 

 
Quizlet - Øv på glosene 

 
Frivillig: Read Theory 20 minutter 

Giant Soup 
TB: s. 122-125 
Les og skriv et sammendrag fra teksten. 
Oppgavearket finner du i Classroom 
 

 

 Vi har oppdaget at det er litt usikkerhet rundt klokken og anbefaler alle å ta en 
sjekk om dere behersker både på analog og digital klokke. 
http://www.gruble.net/matte/klokka/ 
 

  

Mandag 
 
  
  

Gym: 
Basketball 

Tirsdag 
 

Kunst og 
håndverk: 

 
Gr. 1: Sløyd 

Gr. 2: Skulptur 

Gr. 3: Sy pute 

 

 

Onsdag 
 

2. runde i 

Pangealekene.  

 

Fysisk aktivitet! 

 

Musikk 6A: 

kunstmusikk 

/klassisk musikk 

 

Naturfag: 6B 

 
 
 

 

Torsdag 
6A 

Mat og helse 
Gruppe 1 

  
Pzzasnurrer 

 
Gruppe 2  møter på 

skolen 
 kl. 10.10 

 

 

 

Fredag 
6B 

Mat og helse  
Gruppe 1 

 

 

Pizzasnurrer 

 
Gruppe 2 

møter på skolen 
 kl. 10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gruble.net/matte/klokka/
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  FAG  LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme.  
Norsk  Jeg  kan lese ulike typer tekster og gjennomføre litterære samtaler om tekstene. 

Matematikk   Jeg kan legge tekst, tall og former inn i regneark. 
Jeg kan lage diagram med regneark 

Engelsk   Jeg kan lese tekst og skrive et sammendrag fra teksten.  
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 klarer å skille mellom islam, jødedommen og hinduismen. Jeg kan fortelle om 
likheter og forskjeller mellom disse tre religionene. 

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

Kroppsøving   Tema: Basketball 
 

 

Gloser 

pot - gryte 

soup - suppe 

carrots - gulrøtter 

refrigerator - kjøleskap 

sneakers - joggesko 

quietly - stille 

caught - fanget (to catch) 

onion - løk 

swam - svømte 

among - blant 

 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

● Uke 11 - 14 har vi lese- og skriveuker med fokus på fakta- og 

fagtekster.   Vi på 6. trinn kommer til å prioritere fantasysjanger de 

neste ukene, men vi har mange faktabøker tilgjengelige i klasserommet og 

jobber med lesing av faktatekst parallelt.  

 

● Noen trinn starter på utviklingssamtaler nå før påske. På 6. trinn vil det 

ikke bli før i mai, for vi skal ha studenter i tre uker nå og deretter skal 

både Katharina og Gudrun ha hver sin konfirmasjon etter påske:-) 

● Studentene som var her i høst kommer tilbake til oss i de tre siste ukene 

før påske. 

      Hilsen June, Gudrun og Katharina 
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