
 

 

   Ukeplan for 6. trinn uke 44 og 45 

Hei alle sammen! 
 
I uke 44-47 har hele Lassa skole leseuker. Målet for ukene er at elevene skal utvikle leseferdighetene sine, få økt leselyst og 
leseglede, og å øve seg på å samtale om og reflektere over innholdet i tekster. Disse ukene setter vi derfor av ekstra tid til 
lesesiestaer og leseaktiviteter på skolen. 
 
Vi ønsker å motivere elevene til ekstra leseinnsats på skolen og hjemme, og skal derfor ha leselotteri i slutten av uke 47. Elevene 
fargelegger lodd underveis etter hvor mange minutter de har lest. Husk å signere leseloddark hjemme." 
 
Vi tar med glede mot premier til leselotteriet som vil skje fredag i uke 48. Premier kan f.eks være rekvisitas fra jobb, godteri som er 
igjen fra halloween etc. Skolen stiller også med noen premier :) Ett lodd består av 4x20 minutter.  
 
Nasjonal AVISUKE: 
Elevene får sin lokalavis og elevarbeidsheftet «Avis -et massemedium» for sitt alderstrinn gratis til skolen. 
Heftene inneholder mange og varierte oppgaver som gir begrepslæring, lesetrening og mediekunnskap. Elevene blir godt 
kjent med sin avis, og får god mulighet til å orientere seg om det som skjer lokalt. Dette er en fin anledning til å arbeide 
med sammensatte tekster på papir og nett 

 
 
*Utviklingssamtale: Vi starter utviklingssamtaler disse ukene. Husk tidene og vel møtt! :) 
 
 
 
 
 
Vi ønsker alle en fin uke :) 
 
 



 

   

Ukeplan for uke 44 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

-Jeg kan gjenfortelle fra tekster 

jeg leser og holde en litterær 

samtale 

-Jeg kan lese med flyt og 

innlevelse 

6A og B: 

1) CLASSROOM: Les avisartikkelen: “Slik var Biden og Trump som barn” (s. 6-7 i 

Aftenposten junior.) 

2) CLASSROOM: Gjør oppgaveark 

 

6C: Skriv ferdig fortellingen din på skolen. Den leses  inn hjemme på Soundtrap/ Podcast. Lever 

lydfilen på Classroom. 

 

* Leselodd: Jo mer du leser, jo flere lodd kan du fargelegge. 

* Øveordene må øves på! 

Mate- 

matikk 

 

-Jeg kan  beskrive sannsynlighet 

både med ord og tall fra 0-1 

Gjør leksen på arbeidsark.  

Engelsk 

 

 

-Jeg øver på  å øke 

leseforståelsen min. 

 

-Jeg kan skrive en 

Halloween-fortelling. 

Step 1:  Les Stairs side 38 og  gjør oppgave til teksten på Classroom 

Step 2: Leselekse og oppgaver på Classroom 

Step 3: Leselekse og oppgaver på Classroom 

 

Øv på spørreordene. 

 



 

   

Ukeplan for uke 45 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

-Jeg kan ha  en litterær 

samtale  

-Jeg kan presentere for 

andre (bokanmeldelse) 

-Jeg kan skrive ord med 

v-lyd 

Les s.14 i Aftenposten 

junior “Spør meg da 

vel?”. Gjør quizen s. 15. 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok. 

 

Øveordene må øves på! 

Mate- 

matikk 

 

-Jeg kan beskrive 

sannsynlighet både med ord 

og med tall fra 0 til 1 

Multi 6 oppgavebok: Velg en av sidene: s. 38-41.  Velg slik at du får utfordring.  

Husk fokus på ryddig innføring 

Engelsk 

 

-Jeg kan lese med fin flyt, 

uttale og tonefall 

-Jeg kan spørreordene og 

kan bruke dem til å lage et 

intervju 

Classroom: Leseleksen ligger som PDF-fil på classroom.  

-Les minst to ganger høyt- en gang alene og en gang for en voksen. Øv deg på å oversette.  

 

Classroom: Gjør oppgaven “Homework week 45” 

-Du skal gjøre ferdig spørsmålene vi startet med på skolen og intervjue noen hjemme 

 



 

     Gloser uke 44 og 45 - spørreordene      

NORSK  ENGELSK  NORSK  ENGELSK 

Hvem  Who  Hva  What 

Hvor  Where  Når  When 

Hvorfor  Why  Hvilken  Which 

Hvordan  How     

 

 

Tema: 

Norsk: Litterær samtale/skjønnlitteratur 

 

Engelsk: Lesing og skriving (intervju) 

 

Matematikk: Sannsynlighet og desimaltall 

 

Naturfag: Energi 

 

Samfunnsfag: Våre forbruksvaner 

 

KRLE: Kristendommens historie  

 

Sosialt(Lassa): Respektfull kommunikasjon- 

Hvordan vi snakker til og om hverandre. 

Øveord uke 44 og 45 (v-lyd) 

Hvert 

Vært 

Vær 

Hver 

Hvordan 

Hverdager 

Hvis 

Hver/vær, hvert/vært 

Regler: 

Hver og hvert: Bestemmeselsord. 

Hver gang, hver eneste en... 

Hvert vårt sted, hvert eneste... 

Vær: Når vi snakket om været (sol, snø, 

vind…), eller hann-sauen, eller fra verbet 

å være (vær så god) 

Vært: Å være - er - var - har vært 

Vert: En person som tar imot gjester 

BEGREPER MATEMATIKK 

 

 

Sannsynlighet: Elevene skal kunne 

beskrive hendelser med ord som “lite 

trolig” og “nesten sikkert”. De skal også 

kunne tallfeste sannsynlighet som et 

tall mellom 0 (ikke sannsynlig) og 1 (helt 

sikkert) 

 



 

 


