
UKEPLAN 38 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan holde en læresamtale   
Engelsk We are going to make an interview   
Matte Jeg kan lage et tallmønster og forklare mønsteret. 

Jeg kan tegne en tegning som viser et eksempel på figurtall. 
  

Naturfag Jeg kan beskrive hva som skjer når en plante pollineres 
Jeg kan fortelle hva som gjør at insektene besøker 
forskjellige blomsterplanter 

  

Samfunn Vi skal jobbe med kilder og nettvett   
KRLE Vi fortsetter med jødedommen   
Sosial kompetanse Utholdenhet- Det er når vi holder ut selv om vi har lyst til å 

gi opp.  
  

Nettvett Kildekritikk   
Musikk Vi fortsetter med Toto med Africa og øver på Blime-dansen   

  

LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing M&H: 
Les oppskrift.  
 
Naturfag:  
Se filmen:  
https://www.nrk.n
o/skole?mediaId=1
9419  
Svar på 
spørsmålene 
under. 

Samfunn: 
Les s. 54-59 og s. 
64-65 Midgard 
 

KRLE: 
Les s. 66-67 
 

Norsk 
Les s. 24 og 25 i Zeppelin 
språkbok sammen med 
en voksen. Hold en 
læresamtale med den 
voksne om teksten dere 
har lest. Husk å skrive 
nøkkelord (viktige ord fra 
teksten dere leser) 
underveis. Følg 
oppskriften s. 16-17. 

Skriving Naturfag: 
Svar på 
spørsmålene:  

1. Hvorfor er 
humler så 
viktige? 

2. Hva er det 
de gjør 
som er så 
viktig? 

3. Hva tror 
du vil skje 
om 
humlene 
forsvinner
? 

 
 

Samfunn: 
Gjør oppgave 1-4, 
s. 58. Bla tilbake i 
boken ved behov.  
 

KRLE:  
Helt fremst i boka ser 
du en oransje tabell 
med hva som er 
viktigst, hvilke guder 
osv. det er i de 
forskjellige 
religionene.  
Lag en tabell enten i 
skriveboka di eller på 
chromebooken din og 
skriv ned alle 
punktene for 
jødedommen.  
 
 
 

Norsk: 
Skriv ned nøkkelordene i 
leksedokumentet ditt.  
 
M&H: 
Gjør ferdig oppskriften i 
oppskriftsboken  

Regning  Matte: 
Campus 

Matte: 
Campus 

 

Sosial 
kompetanse 

 Tenk gjennom: 
● Hva 

betyr 

  

https://www.nrk.no/skole?mediaId=19419
https://www.nrk.no/skole?mediaId=19419
https://www.nrk.no/skole?mediaId=19419


utholden
het for 
deg? 

● I hvilke 
situasjon
er har du 
mest 
bruk for 
utholden
het på 
skolen? 

Engelsk Engelsk: 
Gloser: Cat, help, 
Australia, guitar, 
antibiotics, tourist, 
extraordinary 

Engelsk: 
Gloser: Cat, help, 
Australia, guitar, 
antibiotics, 
tourist, 
extraordinary, 
toilet  

Engelsk: 
Gloser: Cat, help, 
Australia, guitar, 
antibiotics, tourist, 
extraordinary, toilet, 
bus 

Engelsk: 
Gloser: Cat, help, 
Australia, guitar, 
antibiotics, tourist, 
extraordinary, toilet, bus, 
bestseller 
 
Slå opp på s. 22: Mr X. 
Plore’s speaking tip. Ha 
en presentasjon om ditt 
eget dyr, eller noe som er 
viktig for deg. La 
foreldrene dine spørre 
deg spørsmålene som er i 
de fargerike boksene.  

Ukelekse ● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

 

 

 

 

BURSDAGER DENNE UKEN Gloser 

 cat, help, Australia, guitar, antibiotics, tourist, extraordinary, 
toilet, bus, bestseller 
 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Det blir utegym om været holder seg på tirsdag. Fint om elevene kommer i gymklær 
tirsdag.  

● Det blir vaksinering mandag 21.09 fra morgenen av.  
● Minner om at det er leksehjelp tirsdager og onsdager, rett etter skoletid. 

 

 

 



 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

 

 

Ukeplan 6. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Vaksinasjon M&H KRLE Matte 
 
Sosial 
kompetanse 

Engelsk 
 

10.00 - 
11.00 

Naturfag M&H Samfunn Norsk K&H / Musikk 
 

11.40 -  
13.10 

Naturfag 
Samfunn 
 
Oppsummering 
Info til M&H 
 

Gym Matte 
 

Engelsk 
Samfunn 

13.20 - 
14.05 

 Norsk/ 
arbeidsprogram 

Norsk  

 

 


