
UKEPLAN 38 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan bruke flere læringsstrategier på samme tekst.    
Engelsk We are continuing with Bob the cat and some tongue 

twisters 
  

Matte Jeg kan skrive et matematisk uttrykk med en variabel. 
Jeg kan lage et tallmønster og forklare mønsteret. 

  

Naturfag Jeg kan beskrive hva som gjør at noen planter tilhører 
samme familie 

  

Samfunn Vi fortsetter med land i Norden   
KRLE Vi fortsetter med jødedommen og fortellinger fra Toraen   
Sosial kompetanse Utholdenhet- Det er når vi holder ut selv om vi har lyst til å 

gi opp.  
  

Nettvett Kildekritikk   
Musikk Vi fortsetter med Veslefrikkmetoden   

  

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing M&H: 
Les oppskrift.  
 
Norsk:  
Les s. 9-12 i 
Zeppelin 
språkbok. 

Samfunn: 
Les s. 14-21. 
Forbered deg til 
gruppearbeid og 
presentasjon 
 

KRLE: 
Les s. 64-67 
 

Naturfag: 
Les s. 28-32 i Yggdrasil 

Skriving Norsk: 
Lag et 
VØL-skjema 
over teksten. 
 
M&H: 
Gjør ferdig 
oppskriften i 
oppskriftsboken  

Samfunn: 
 

KRLE:  
Gjør oppgave 9, s. 71 
 

Naturfag: 
Gjør oppgave 5 s.33. Bla 
tilbake i boken ved 
behov.  
 
 

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: position, 
cold, good, box, 
specially 
 
Øv på TH-lyd: 
the - thick - 
those - this - 

Engelsk: 
Gloser: position, 
cold, good, box, 
specially, milk  

Engelsk: 
Gloser: position, cold, 
good, box, specially, 
milk, seconds 

Engelsk: 
Gloser: position, cold, 
good, box, specially, milk, 
seconds, tuna  
 
Gå innpå 
https://www.engvid.com/
english-resource/50-tong

https://www.youtube.com/watch?v=mYqgh5zKtaM
https://www.youtube.com/watch?v=mYqgh5zKtaM
https://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-improve-pronunciation/
https://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-improve-pronunciation/


these - that - 
three - thank 
you - think 

ue-twisters-improve-pron
unciation/ 
Og velg enten punkt 1, 2 
eller 3 som du skal 
presentere for klassen.  

Ukelekse ● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

 

 

 

 

BURSDAGER DENNE UKEN Gloser 

 
Alva 17.09. 
Gratulerer! 

 
position, cold, good, box, specially, milk, seconds, tuna  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Det blir utegym på tirsdag. 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. 

● Det nærmer seg vaksinering av 6. trinn. Helsesykepleier informerer elevene om vaksinen 
mandag 14.9. Vaksinasjonen skjer mandag 21.9. fra morgenen av. 

 

 

 

 

  

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 
 

https://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-improve-pronunciation/
https://www.engvid.com/english-resource/50-tongue-twisters-improve-pronunciation/


11.40 -  
13.10 

Engelsk 
Samfunn 
 
Oppsummering 
 

Gym Matte 
 

Naturfag 

13.20 - 
14.05 

 Norsk/ 
arbeidsprogram 

Norsk  

 


