
              Plan for ukene 36-37   
 

6.trinn 
 

 
 

 

Lekser uke 36 

Fag:  Lekse: Ferdig til 

Matematikk Gjør 3 – 4 oppgaver videre på planen du har fått utdelt. Gjør det i den 

vanlige matteboka.  

Onsdag 

Norsk Leseboka s.46 – 53 “Anne + Jørgen er sant” 

Arbeidsbok s.14 og 15  (De som ønsker det kan gjøre s. 16 også) 

Onsdag i uke 
37 

Engelsk LInk your chosen video to the  English folder (6QNHH) in showbie Tirsdag 
 

 

 

Lekser uke 37 

Fag:  Lekse: Ferdig til 

Matematikk Matemagisk 6A – oppgavebok: Gjør oppg. 1, 5, 9, 13ad, 14ab Onsdag 

Norsk Se forrige uke Onsdag 

Engelsk With someone at home do the quiz on page 42-43 Tirsdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi gratulerer: Ingen har bursdag i denne perioden. 

    

 

 
 

 

 

 

 Skolepatrulje: Uke 36 + man. uke 37:              Mille og Elise 

    Tirs. uke 37 – man. uke 38:      Halvor og Bastian

Informasjon for ukene 36 og 37 
Elevene har fri fredag 14. september p.g.a. planleggingsdag. 
 
Viktig at de som er på kjøkkenet har med seg forkle. Oversikt på når de har 
kjøkken ligger i planboka og på showbie under 6.klasse. Gruppe 1 startet på 
kjøkkenet forrige uke. (Vi rullerer etter 3 ganger) 
 
Elever som skal være med på skolepatrulje må møte opp kl.07.45. Oversikt over 
hvilke uker de skal stå, ligger i planboka og på showbie.  Det vil også stå nederst 
på denne siden i den røde firkanten. 
 
Fra nå av er det dusjing etter gym og ved glemt gymtøy blir det anmerkninger.  



 

FAG FAGMÅL BØKER OG AKTIVITETER 

 
 
 
Norsk 

 Kunne føre en læresamtale 
 Kunne lage et sammendrag 
 Kunne lage en presentasjon på Keynote 

Jobbe videre med læresamtalen og 
sammendrag. 
Arbeidsbok 
Lage presentasjon av seg selv i 
keynote. Være ferdig laget i uke 37 
Bokslukerprisen: “ Apetryne” og 
“Zombieutbruddet” 

 
 
Matematikk       

 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 
 Kunne bruke ulike strategier til å løse 

praktiske, matematiske problemer 

Vi fortsetter 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 emner 

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

Fortsette med -would you rather? 

Stairs 6. Kapitel 2 side 38-43 

Vi skal se og høre på musikk på 
Youtube  og Spotify  og uttrykke oss på 
engelsk om de.  

Naturfag  Kunne identifisere og sette navn på de 
fire hoveddelene i blomsten hos 
blomsterplanter. 

 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 

 Beskrive landskap og klima i Norden.  
 Plassere land og havområder på kartet i 

Norden 
 Plassere de viktigste byene elvene og 

fjellene på kartet 

Tema er landa i Norden. 
Pages 
Midgaard s.6-23 

 
KRLE 

 Hva det vil si å ha et livssyn. 

 Human-Etisk Forbund 

Vi jobber med humanistisk livssyn  
Vivo side 202-207 

Musikk 
 

 Kunne bevege seg i takt med sang og 
musikk 

Dans, sangleker og ringdanser 
BlimE dansen 

Kunst og håndverk 
Mat og helse 

 Følge oppskrifter  
 Lage trygg og ernæringsmessig god 

mat, og forklare hvilken plass de ulike 
matvaregruppene har i kostholdet. 

Gruppe 1: Mat og helse 
Gruppe 2: Linoleumstrykk 
Gruppe3: Skjærefjøl 

Gym                  

 Følge enkle regler, jobbe sammen og 

respektere resultater.  
Vi er ute om været tillater det. 
 Alle dusjer etter gymmen.  
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