
UKEPLAN 36 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan lese sammensatte tekster. Jeg kan skrive egne 

sammensatte tekster.  
  

Engelsk Jeg skal  vite at regelrette verb får endelsen -ed i preteritum 
Jeg skal bøye regelrette verb i ulike tider 

  

Matte Jeg kan skrive desimaltall på utvidet form. 
Jeg kan runde av til nærmeste hele hundre. 
Jeg kan si hvilket av to negative tall som er høyest. 

  

Naturfag Jeg kan fortelle om de store oppdagelsene innen naturfag.   
Samfunn Jeg kan sammenlikne og vise likheter og ulikheter mellom 

landene i Norden.  
  

KRLE Vi fortsetter med Aristoteles og naturen   
Sosial kompetanse Hjelpsomhet - Det er når vi hjelper andre   
Nettvett Kildekritikk   
Musikk Jeg skal øve på Blime dansen   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing M&H: 
Les oppskrift.  
 
Samfunn:  
Les s. 14-15 

KRLE:  
Les s. 44-45 
 

Samfunn:  
Les s. 16-17 

Naturfag: 
Les s. 12-15. Repetisjon. 

Skriving Samfunn: 
Gjør oppgave 19, s. 
23 

M&H: 
Gjør ferdig 
oppskriften i 
oppskriftsboken 

Samfunn: 
Gjør oppgave 3, s. 23 

Naturfag: 
Finn to eksempler på dyr 
som ligner hverandre. 
Sett inn bilde av dyrene 
og skriv ned 
kjennetegnene på dyrene. 

Regning  Matte: 
Campus 

Matte: 
Campus 

 

Engelsk Engelsk: 
Gloser: skinny, 
luckily,  

Engelsk: 
Gloser: skinny, 
luckily, just imagine 

Engelsk: 
Gloser: skinny, luckily, 
just imagine, phoned 
 
Øv på infinitiv, 
presens, preteritum 
og presens perfektum 
på s. 19 

Engelsk: 
Gloser: skinny, luckily, 
just imagine, phoned, 
curious 
 
Øv på infinitiv, presens, 
preteritum og presens 
perfektum på s. 19 
 
Skriv tre ting  om hva du 
gjorde i går. Bruk verb 
med -ed endinger.  
Eks: Yesterday I cycled 

Ukelekse  
● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

 

 



 

 

BURSDAGER DENNE UKEN Gloser 

 
 

skinny  
luckily 

 just imagine 
phoned 
curious 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Denne uken er det M&H på Riska ungdomsskole 
● Det blir gym på tirsdager. Vi vil unngå bruk av garderober i den grad det går. Fint hvis 

elevene stiller i joggebukse denne dagen, har med gymsko og dusjer hjemme. Elever som 
har behov for å dusje i garderoben kan gjøre det. 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 6. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Engelsk 

M&H KRLE Matte 
 
Koding 

Engelsk 
 

10.00 - 
11.00 

Samfunn M&H Samfunn Norsk K&H / Musikk 
 

11.40 -  
13.10 

Stasjoner: 
Norsk 
Matte 
 

Gym Matte 
 

Naturfag 

13.20 - 
14.05 

 Norsk/ 
arbeidsprogram 

Norsk  

 


