
UKEPLAN 1 

 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva interjeksjoner og preposisjoner er.  

Jeg kjenner til kjennetegn ved fantasysjangeren.  
  

Engelsk Jeg kan forstå og ha en samtale med ord knyttet til 
framkomstmidler 
Jeg kan bruke adjektiv til å beskrive ulike kjøretøy 
Jeg kan bruke setningen “I have travelled by…” 

  

Matte Kjenner måleenhetene for volum og kan gjøre om mellom 
dem. 
Kjenner de store måleenheten for lengde og kan gjøre om 
mellom dem. 

  

Naturfag Jeg kan lese og forstå et værkart med værsymboler 
Jeg kan forstå forskjellige uttrykk som brukes i 
værmeldingene.  

  

Samfunn Jeg kan fortelle om hvordan livet var på landene og i byene i 
middelalderen 

  

KRLE Jeg kan bruke faktasetninger jeg har skrevet, for å fortelle 
om hellige skrifter i buddhismen 
Jeg kan bruke en tegning jeg har lagd for å fortelle om 
Tripitaka 

  

Sosial kompetanse Mot- når vi tør å gjøre noe som er bra (eller har lyst til) enda 
vi synes det er litt skummelt.  

  

Nettvett Smart surfing - Hvordan kan eg god venn på nett?    

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Mat & Helse: 
Les oppskriften og 
hva dine oppgaver 
er sammen med en 
voksen.  

Norsk: 
Les s. 
 
 
 
 
Samfunn:  
Les s. 68-69 i 
Midgard.  
 

 Norsk:  
Les s. 86-91 i Zeppelin 
lesebok.  

Skriving  
 
 

Samfunn:  
Gjør oppgave 2, s. 75 
i Midgard.  

 Norsk: 
Gjør oppgave 3 og 4 s.92.  

Regning Matte: 
Campus video 5.3. 
(Repetisjon fra 
undervisning) 

 Matte: 
Campus video 5.4. 
(Forberedelse til 
undervisning). 

 

Engelsk Øv på gloser i 
“Words to learn” 
 
 
 
 
 

Øv på “Words to 
learn” 
 
 
 

Øv på gloser i “Words 
to learn” 
 
My textbook:  
Les s. 90-91 høyt for 
en voksen. Velg ett 
avsnitt som du leser 
ekstra godt på.  

Øv på gloser i “Words to 
learn” 
 
My workbook: 
Gjør oppgavene 6 og 7, s. 
70.  
 



 

Words to learn 

 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

Ukeplan 6. trinn: 

Bruk creaza og les det 
inn på lydfil. 
 
 
 
 

Ukelekse  
● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

vehicle transportmiddel 

carries frakter, bærer 

invented oppfunnet 

bicycles/bikes sykler 

invention oppfinnelse 

across over 

ferries ferger 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

 

● Vi ønsker Morten Ims velkommen som ny lærer på trinnet. 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
 
Sosial 

M&H 
 

Gym Matte 
 
Norsk 

K&H 
 



 

Faglærer: Siri 

Faglærer: Inger 

Faglærer: Morten 

Faglærer: Annika 

 

kompetanse 

10.00 - 
11.00 

Norsk M&H Engelsk 
 
 

 
Engelsk 

11.40 -  
13.10 

KRLE 
Norsk 

Samfunn 
 
Hjem 12.10 

Matte 
Norsk 

Naturfag Musikk/Norsk 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Samfunn  KRLE Norsk  


