
UKEPLAN 42 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan gradbøye verb.    
Engelsk Jeg vet hva som kjennetegner et eventyr, skrive eventyr og 

bruke uregelrette verb i preteritum 
  

Matte Kan løse tekstoppgaver gjennom å multiplisere eller 
dividere med de tallene som finnes i oppgaven. 

  

Naturfag Jeg vet hvordan plast på avveie kan ødelegge for 
menneske-og dyreliv.  

  

Samfunn Jeg kan holde en samtale om hva som påvirker oss til å bli 
den vi er, hjemme og ute 

  

KRLE Jeg vet om de første kristne og forfølgelsen av kristne   
Sosial kompetanse Utholdenhet- Det er når vi holder ut selv om vi har lyst til å 

gi opp.  
  

Nettvett Kildekritikk   
Musikk Vi fortsetter med hiphop og blime-dansen   

  

LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing M&H: 
Les oppskrift.  
 
 
 
 

M&H/Norsk: 
Gå innpå M&H 
classroom. Finn lekse 
M&H 13.10. Les 
teksten og svar på 
spørsmålene.  
 

KRLE: 
Les s. 124-125 i 
Vivo. 
 
 

Naturfag: 
Se filmen 
https://www.youtu
be.com/watch?v=a
TUGdyINOsc  

Skriving Samfunn: 
Lag en forside i 
arbeidsboken din og 
skriv overskriften 
“Bare jeg er jeg”. Lag 
en tegning av deg selv 
som beskriver hvem 
du er og hva som 
påvirker deg.  

M&H/Norsk: 
Svar på spørsmålene 
inne på dokumentet. 
Skriv svarene inne på 
leksedokumentet ditt.  

KRLE:  
Sett inn en tabell i 
et dokument og 
skriv ned de viktige 
punktene for 
Kristendommen 
som står på de 
oransje sidene helt 
fremst i Vivo boken 
(slik du gjorde med 
jødedommen).  
 
 
 

Naturfag:  
Svar på 
spørsmålene: 

1. Hvorfor er 
ikke plast 
bra? 

2. Hva kan 
skje i 2050 
om vi ikke 
gjør noe 
med all 
plasten vi 
bruker? 

3. Hva kan 
du gjøre 
for å 
minke 
plast i 
naturen? 

Svar på 
leksedokumentet 
ditt.  
 
M&H: 

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


Gjør ferdig 
oppskriften i 
oppskriftsboken  

Regning  Matte: 
Lekseark 1 

Matte: 
Lekseark 2 

 

Sosial 
kompetanse 

Ta med ukeblader, reklamebrosjyrer  o.l i løpet av uka. Vi skal lage collage på 
fredag. 

Engelsk Øv på gloser i “Words 
and sentences to 
learn” 
 
My Textbook: Read 
page 44 three times. 
Read at least once for 
an adult. Translate to 
Norwegian. 
 
Answer these 
questions with full 
sentences; 

1) What characters 
can you meet in 
fairytales? 
2) What can happen in 
fairytales? 
3) How did the 
fairytale about the cat, 
end? 
Why did the three 
goats cross the 
bridge? 
 
 

Øv på gloser i “Words 
and sentences to 
learn” 
 
My Textbook: Read 
page 45 three times. 
Read at least once for 
an adult. Translate to 
Norwegian. 
Answer these 
questions with full 
sentences; 

1)  How did the fairy 
godmother help the 
young woman? 
2) How did the boy’s 
mother react when 
she found out he had 
sold the cow? 
3) Who lived high up 
in the clouds? 
 
 
 

Øv på gloser i 
“Words and 
sentences to learn” 
 
My Workbook: Do 
task 6 on page 24  
 
Write: Write one 
sentence with each 
of these characters: 
The cat in boots, 
the troll, Cinderella 
and Jack. 
 
Øv på å bøye to be 
og to have (se 
nedenfor) 
 
 

Øv på gloser i 
“Words and 
sentences to learn” 
 
Forbered deg til 
gloseprøve og 
leksesjekk for 
engelsk 

Ukelekse ● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

 

 

WORDS AND SENTENCES TO LEARN 

English Norwegian 

to be å være 

to have å ha 



evil onde 

magical magisk 

turn into forvandles til 

clever smart 

had to måtte 

returned kom tilbake 

Fifteen years ago, there were not many children 
with mobiles. 

For 15 år siden var det ikke mange barn med 
mobiler. 

 

 

BURSDAGER DENNE UKEN 

 
 

 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Det blir gym på tirsdag. Fint om elevene møter på skolen i gymklær.  
● Vi skal til Vitenfabrikken onsdag 14.10 fra 09.00-10.30. Vi tar buss fra skolen.  
● Minner om at det er leksehjelp tirsdager og onsdager, rett etter skoletid. 
● Fint hvis elevene har med seg innesko til å ha på i klasserom.  
● Vi skal i naturfag denne uken arbeide med TV-aksjonen. Temaet i år er WWFs arbeid for å 

bekjempe plast i havet.  

 

 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 6. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
 

M&H Vitenfabrikken Matte 
 
Sosial 

Tverrfaglig dag 
 
 



kompetanse  
Tema: Psykisk helse 

10.00 - 
11.00 

Norsk M&H Naturfag 
Tv-aksjonen 

11.40 -  
13.10 

Engelsk 
Samfunn 
 
Oppsummering 
Info til M&H 
 

Gym Matte 
 

Naturfag 
Tv-aksjonen 

13.20 - 
14.05 

 Norsk/ 
arbeidsprogram 

Norsk  

 

 


