
UKEPLAN 43 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva preteritum perfektum er 

Jeg vet hvordan vi gradbøyer adjektiv.  
  

Engelsk Jeg kan lytte til og lese kjente eventyr 
Jeg kan forstå og snakke om kjente eventyr 
Jeg kan beskrive eventyrfigurer 

  

Matte Kan dividere med oppstilt metode.   

Naturfag Jeg kan beskrive kjennetegn ved noen varmekjære trær 
Jeg kan forklare funksjonen til bladene.  

  

Samfunn Jeg kan tenke selv og velge fordi jeg er hovedpersonen i 
mitt liv 

  

KRLE Jeg kan om kristendommen i middelalderen   
Sosial kompetanse Tålmodighet- Det trenger vi når vi må vente på noe.   
Nettvett Påvirkning av sosiale media   
Musikk Vi fortsetter med hiphop og blime-dansen   

  

LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing M&H: 
Les oppskrift.  
Les oversikten over 
hvilket nr du er og 
hva dine 
arbeidsoppgaver er.  
 
Samfunn: 
Les s. 184-185 
 
 
 

M&H: 
Se filmen om 
bordskikk innpå her:  
https://www.matoped
ia.no/filmer/  
 
Ta med headset om du 
har hjemme.  

KRLE: 
Les s. 126-127, 
“Kristendommen sprer 
seg” 
 
 

Naturfag: 
Les s. 194-199 i 
Yggdrasil.  

Skriving Samfunn:  
Gjør oppgavene i 
den blå ruten på s. 
185 i Midgard 
 

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

1. Hva er de 3 
viktigste 
reglene for 
bordskikk 
mener du? 

2. Hvorfor har 
man 
bordskikk?  

3. Hvordan skal 
man legge 
bestikket når 
man er ferdig 
med maten? 

KRLE:  
 Svar på spørsmålene:  

1. Hvem var 
Konstantin?  

2. Hvordan 
endret livet 
seg for de 
kristne da 
Konstantin ble 
keiser?  

 
 

Naturfag:  
Gjør oppgave 5,6 og 
7 s.203.  
 
M&H: 
Gjør ferdig 
oppskriften i 
oppskriftsboken  

Regning  Matte: 
Campus 

Matte: 
Lekseark 

 

https://www.matopedia.no/filmer/
https://www.matopedia.no/filmer/


Sosial 
kompetan
se 

  Gjør ferdig historien og 
tegningen om en gang 
du brukte tålmodighet. 
Vis og forklar til en 
voksen hjemme.  

 

Engelsk Øv på gloser i 
“Words and 
sentences to learn” 
 
My Textbook: 
Read page 38 
three times. Read 
at least once for 
an adult. 
Translate to 
Norwegian. 
 
Answer these 

questions with full 

sentences; 

1) What are the 
names of the fairy 
tales on this 
page? 
2) What was so 
special about the 
cat? 
 
 

Øv på gloser i “Words 
and sentences to 
learn” 
 
My Textbook: Read 
page 39 three times. 
Read at least once 
for an adult. 
Translate to 
Norwegian. 
 
Answer these 

questions with full 

sentences; 

1) What are the 
names of the fairy 
tales on this page? 
2) Can you describe 
Cinderella? 
 
 
 

Øv på gloser i “Words 
and sentences to learn” 
 
 
My Workbook: Do 
task 8 and 9 on page 
25 
 
 
Practise pronouncing 
and spelling Words 
and Sentences off the 
Week. 
 
 

 
 
 

Ukelekse ● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

 

 

WORDS AND SENTENCES TO LEARN 
English Norwegian 

evil onde 

magical magiske 

turn into forvandles til 

cast a magic spell  tryllet 

had to  måtte 



midnight  midnatt 

returned kom tilbake 

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

For femten år siden var det ikke mange barn 
som hadde mobiltelefoner. 

Yesterday, most of the pupils did a great job. I går gjorde de fleste elevene en kjempegod 
jobb. 

 

BURSDAGER DENNE UKEN 

 
Waldemar og Christian 23.10. Gratulerer!  

 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● På tirsdag blir det kanonball og fotball. Fint om elevene møter på skolen i gymklær.  
● 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 ha tverrfaglig dag om FN fredag.  

 

 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 6. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
 

M&H KRLE 
 
Engelsk 

Matte 
 
 

Tverrfaglig dag 
 
 
 
Tema: FN-dagen. 10.00 - 

11.00 
Norsk M&H Samfunn Norsk 

11.40 -  
13.10 

Engelsk 
Samfunn 

Gym Matte 
 

Naturfag 
 

13.20 - 
14.05 

Oppsummering 
Info til M&H 

 Norsk/ 
arbeidsprogram 

Norsk  



 

 


