
              Plan for ukene 34-35   
 

6.trinn 
 

 
 

 

Lekser uke 34 

Fag:  Lekse: Ferdig til 

 Sette bokbind på alle bøkene dine Mandag 27/8 

 Husk innesko og sko til å ha i gymsalen.  
 

 

 

Lekser uke 35 

Fag:  Lekse: Ferdig til 

Matematikk Lær deg verdiene på de ulike plassene i tallene (s.6) 
Lær deg avrundingsregelen (s.8) 

Onsdag 

Engelsk Finn en youtube video på engelsk som du kan vise (musikk, reklame…..) 
 

Tirsdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gratulerer:  
  Her kommer en felles bursdagshilsen til alle dere som har  

hatt bursdag i sommer: Mathias 6. Ayan 10. Henriette 21. Elise 23. 

   Shreesha 27. juli. Reidun 3. og Øystein 19. august 

 

 
 

 

Tusen takk for den fine jordplanten vi fikk på avslutningen i vår. Vi har kost oss 

gjennom hele sommeren med gode bær. 

Informasjon for ukene 34 og 35 
Velkommen til et nytt skoleår. Håper alle har hatt en fin sommerferie!!! 
 
Vi har fått en ny gutt på trinnet som heter Shreesha Deshpabde. Han kommer fra 
India og skal gå i A klassen. 
 
Vi har ny timeplan i år. Gjør oppmerksom på at timene er delt inn litt annerledes 
enn før, og at friminuttene også er forandret. Mandag og onsdag slutter vi 13.15. 
De andre dagene slutter vi som før 13.55 
 
6.klasse har ansvar for skolepatrulje. Det blir opplæring neste uke. Snakk hjemme 
om dere vil være med på dette. 



 

FAG FAGMÅL BØKER OG AKTIVITETER 

 
 
 
Norsk 

 Kunne bruke flere læringsstrategier på  
samme tekst 

 Kunne holde en læresamtale 
 Kunne skrive et sammendrag 

 

Læringsstrategier: Bison, nøkkelord, 
VØL, tankekart, sammendrag og 
læresamtale. 
Kap. 1 Zeppelin 
Arb. bok s. 3 – 9 
Lage en presentasjon av deg selv i 
Keynote. 

 
 
Matematikk       

 Kunne navnet på plassene i titallssystemet 
fra million til hundredelsplassen 

 Kunne avrundingsregelen som står øverst 
på s.8 i Matemagisk 6A 

 Kunne bruke rutenett til å løse 
multiplikasjon- og divisjonsoppgaver 

 Kunne finne tallmønstre i tallrekker 
 Vite hva vi mener med figurtall og hvordan 

vi finner dem 

Vi starter opp i kapittel 1 i Matemagisk 
6A.  Kapittelet heter Tall og regning  
 Titallssystemet 
 Avrunding 
 Addisjon og subtraksjon 
 Multiplikasjon og divisjon 
 Tallmønstre 
 Figurtall 
 Modeller for tekstoppgaver 
 Problemløsningsstrategier  

 
Engelsk 

 Uttrykke og begrunne egen mening om 
kjente evner 

 Gi uttrykk for egne reaksjoner på 
engelskspråklige tekster, serier, musikk og 
film  

 Vi skal gjøre en spørre skjema på 
Survey Monkey. 
Vi skal se og høre på musikk på 
Youtube  og Spotify  og uttrykke oss på 
engelsk om de.  
Stairs chapter 2  
Stairsonline chapter 2 

        
Naturfag 

 Kunne identifisere og sette navn på de 
fire hoveddelene hos en plante. 

 Kunne forklare hvilken oppgave de fire 
delene har. 

Tema i ukene framover blir 
blomsterplanter:  blomsterdelenes 
oppgaver, fotosyntese, pollinering,  
frøspredning osv. 
Yggdrasil s.26 – 33 

 
Samfunnsfag 

 Plassere land og havområder på kartet i 
Norden 

 Plassere de viktigste byene elvene og 
fjellene på kartet 

 Sammenlikne og vise likheter og ulikheter 
mellom landene i nord 

Midgard  s.6- 23 
 
Egne opplevelser ; )  
Youtube 
Bookcreator 
 

 
KRLE 

 Jeg kan forklare forskjellen på majoritet og 

minoritet 

 Jeg kan fortelle hva fordommer og rasisme 

kan føre til 

Vivo s.22 - 25 

Musikk 
 

 Kunne holde en rytme 
 Kunne bevege seg i takt til musikken 

Dans, ringdans og sangleker 
Blim 2018 

Kunst og håndverk 
Mat og helse 

  Vi deler i tre grupper som i fjor, men i 
år vil den ene gruppa ha  Mat og helse 
mens de andre har Kunst og 
håndverk.  Vi bytter grupper hver 
tredje uke. 

Gym                  

 Kunne forklare hvorfor fysisk aktivitet 

er viktig 
Vi satser på å være ute i gym timen 
hvis værgudene tillater det.   
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