
UKEPLAN 37 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan bruke flere læringsstrategier på samme tekst.    
Engelsk We are going to read about James and Bob the cat   
Matte Jeg kan forklare hva partall, primtall og oddetall er. 

Jeg kan forklare hva en variabel er i matematikken. 
  

Naturfag Jeg kan navnet på og oppgavene til de ulike plantedelene.   
Samfunn Vi fortsetter med land i Norden   
KRLE Jeg skal lære om jødedommens fortellinger   
Sosial kompetanse Hjelpsomhet - Det er når vi hjelper andre   
Nettvett Kildekritikk   
Musikk Vi fortsetter med Blime dansen og veslefrikkmetoden   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing M&H: 
Les oppskrift.  
 
Norsk:  
Les s. 7-12 i 
Zeppelin 
lesebok 

Samfunn: 
Les s. 18-19 Midgard 
 

KRLE: 
Les s. 62-63 

Naturfag: 
Les s. 22-25 i Yggdrasil 

Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 1 
a og b, 2 og 3 
nederst i grønn 
boks s.29. 

Samfunn: 
Gjør oppgave 16 og 
17, s. 22 

KRLE:  
Gjør oppgavene 1, s. 
70 og oppgave 1, s. 
71 

Naturfag: 
Gjør oppgave 6 s.33. 
Hvorfor tror du dette? 
 
M&H: 
Gjør ferdig oppskriften i 
oppskriftsboken 

Regning  Matte: 
Campus 

Matte: 
Campus 

 

Sosial 
kompetanse 

  1.Se filmsnutten. 
2. Tenk over en gang 
du ba om 
unnskyldning fordi du 
hadde gjort noe 
dumt. 
Forberedelse til sosial 
kompetanse 

 

Engelsk Engelsk: 
Gloser:divorced
, moved, 
homeless, 
decided  
 
Les teksten på 
s. 24-25 tre 
ganger. Èn av 
gangene leser 
du for en 
voksen 
hjemme.  

Engelsk: 
Gloser: divorced, 
moved, homeless, 
decided, wound 
 
 
Øv på Gloser 

Engelsk: 
Gloser:divorced, 
moved, homeless, 
decided, wound, after 
a while 
 
Øv på Gloser 

Engelsk: 
Gloser: divorced, moved, 
homeless, decided, 
wound, after a while, 
teenagers 
 
Skriv tre faktasetninger 
om James og tre 
faktasetninger om katten 
Bob på chromebooken 
din. Vi går igjennom dette 
i timen 

https://www.youtube.com/watch?v=mYqgh5zKtaM
https://www.youtube.com/watch?v=mYqgh5zKtaM


Ukelekse  
● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

 

 

 

 

BURSDAGER DENNE UKEN Gloser 

 
Abdelaziz 12.09. 

Gratulerer! 

divorced, moved, homeless, decided, wound, after a while, 
teenagers 

 
 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● 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. 

● Elevene skal lese en engelsk tekst for dere.  

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 6. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Stasjoner 
Norsk  
Matte 

M&H KRLE Matte 
 
Sosial 
kompetanse 

Engelsk 
 

10.00 - 
11.00 

Stasjoner 
Norsk 
Matte 

M&H Samfunn Norsk K&H / Musikk 
 

11.40 -  
13.10 

Engelsk 
Samfunn 
 
Oppsummering 
 

Gym Matte 
 

Naturfag 

13.20 - 
14.05 

 Norsk/ 
arbeidsprogram 

Norsk  

 


