
 

 

 

 
 

 

   Ukeplan for 6. trinn uke 48 og 49 

 *Leseuke: Tusen takk til dere som bidro med premier! Vi håper leseukene har bidratt til økt leseglede for flere elever. 

 

*Omvendt julekalender: Informasjon fra hjemmesiden : ….Tanken bak «omvendt julekalender» er å la elevene få mulighet til å vise 

solidaritet med barn i nød ved selv å gjøre en konkret innsats. Omvendt julekalender på Lassa innebærer at hver elev bruker november 

måned til å tjene en krone eller ti (eller så mye en vil) ved å gjøre en liten jobb hjemme, eventuelt gi noe av ukepengene sine, pante 

flasker eller lignende. Denne summen legges i en egen «julekonvolutt» (anonymt). I år vil de innsamlede pengene gå til Zambia. HUSK 

innlevering av konvolutt til 27. november. 

 

*Helsesykepleier kommer med informasjon vedr. MMR- vaksinen mandag 23. november. Skjema må 

være signert innen 30. november. Vaksineringen skjer mandag 7. desember. 

 

*Vi er i gang med avisprosjektet “redaksjon”. Elevene prøver seg som redaktører og journalister, og 

jobber for å lage en god avis med nyheter, reportasjer, sport og underholdning.  

 

*I uke 48 har vi fokus på puberteten - ha gjerne en åpen samtale om temaet hjemme også :)  

 

 

Vi ønsker alle en fin uke :) 



 

Ukeplan for uke 48 

 

 

 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

-Jeg kan skrive sammendrag med 

egne ord og kan presentere en 

nyhet 

-Jeg kan skrive gode dialoger og 

utvide øyeblikk ved å beskrive 

-Jeg kan finne verb i teksten og 

kan bøye dem 

Leseforståelse: 

 

Hunder viser følelser med ansiktet.  

 

Les teksten i classroom og gjør oppgavene som hører til. Lever i classroom. 

 

 

Mate- 

matikk 

 

-Jeg kan vurdere verdien av 

desimaltall ved å se på tideler, 

hundredeler og tusendeler. 

- Jeg kan runde av til nærmeste 

heltall, tidel og hundredel. 

 

Multi oppgavebok side 48-51 (Gjør èn side: velg mellom gul,rød eller grønn) 

 

Engelsk 

 

 

-Jeg kan lese med god flyt og 

uttale.  

-Jeg kan bruke some og any riktig 

-Jeg kan skrive et biodikt 

 

Textbook:      step 1 s.55           step 2 s.56-57                     step 3 s.58-59 

Les minst en gang høyt for deg selv og en gang for en voksen. Oversette teksten til norsk. 

 

Gjør utlevert arbeidsark.  



 

 

 

 

 Ukeplan for uke 49 

 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

-Jeg kan gjenfortelle 

handlingen i en tekst jeg 

har lest 

-Jeg kan skrive gode 

beskrivelser  (miljø og 

person)  

Leseforståelse: 

 

Verdens første primtall er funnet. 

 

Les teksten i classroom, og gjør oppgavene som hører til. Lever i classroom. 

Mate- 

matikk 

 

-Jeg kan addere og 

subtrahere desimaltall 

-Jeg kan multiplisere med 

desimaltall 

Gjør oppdrag på kikora. Bruk matte leksebok til å regne ut dersom det er behov :)  

Engelsk 

 

-Jeg kan lese med fin flyt, 

uttale og tonefall 

 

-Jeg kan bruke presens og 

presens samtidsform 

Textbook:      step 1 s.68           step 2 s.69                     step 3 s.70 

Les gjerne teksten sammen med en voksen. Øv på å oversette teksten til norsk (muntlig).  

Et avsnitt fra leseleksen skal leses inn på Chromebook og leveres i Classroom.  

 

Chromebook: Gjør oppgaven “Biographical Poem” som ligger i Classroom 



 

                                    Grammatikk uke 48 og 49    

 

Tema: 

Norsk: Avisprosjekt og 

rettskriving/ordklasser 

 

Engelsk:Biodikt, presens og presens samtid 

 

Matematikk: Desimaltall 

 

Sosialt(Lassa):Høflighet. 

VERB 

Verb er en ordklasse som beskriver hva vi gjør (f.eks : Går, hopper, leser…) 

Utsagnsverb : Verb som forteller om hvordan noe blir sagt. Det er fint å variere 

utsagnsverbene når vi skal skrive i gode dialoger 

Eks. Jeg gleder meg til jul, jublet Sara. Jeg gruer meg til tannlegen, mumlet Peter. 

Vi kan bøye verb i ulike former 

BEGREPER MATEMATIKK 

 

AVRUNDING 

5,472≈5 (Nærmeste heltall) 

5,472≈5,5 (Nærmeste tidel) 

5,472≈5,47 (Nærmeste hundredel) 

UKE 49: Presens og presens samtidsform 

Vi bruker presens om noe som vanligvis skjer. 

Verb i presen skal ha -s etter he, she og it. 

Eks:He sings every day. 

      She smiles a lot. 

 

Presens samtidsform: 

En form av verbet to be sammen med ing-formen av verbet kalles samtidsform. 

Denne formen av verb bruker vi om det som skjer akkurat nå.  

Eks: I am singing. 

       The teacher is reading a story. 

Infinitiv (å)  Presens (tenk nå)  Preteritum (tenk igår)  Presens perfektum 

(har) 

å være  er  var  har vært 

å gå   går  gikk  har gått 

å hoppe  hopper  hoppet  har hoppet 



 

 

 


