
 UKEPLAN 46 

  

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til hva personlige pronomen er. 

Jeg kjenner til hvilke personlige pronomen vi har.  
  

Engelsk Jeg kan lese engelskspråklig barnelitteratur 
Jeg kan bruke autentisk barnelitteratur som utgangspunkt 
for kreativ skriving 

  

Matte Kan løse divisjon med rest   

Naturfag Jeg kan beskrive noen pattedyr- og krypdyr som lever i 
edelløvskogen.  

  

Samfunn Jeg kan sammenligne og vise likheter og ulikheter mellom 
land i Europa  
Jeg kan plassere land, byer, elver og fjell på kartet 

  

KRLE Jeg kjenner til kristendommen som kom til Norge 
Jeg kjenner til Olav den hellige 

  

Sosial kompetanse Tålmodighet- Det trenger vi når vi må vente på noe.   
Nettvett Jeg kan skille mellom sannhet og konspirasjonsteorier   

LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Mat og helse: 
Les oppskriften.  
Se hvilket nr du har 
og les deg opp på 
dine 
arbeidsoppgaver 
sammen med en 
voksen.  
 
Samfunn: 
Les s. 28-31 i 
Midgard 
 
 

Mat og helse: 
Les teksten som 
ligger i mat og helse 
classroom om 
næringsstoffer.  
 
 

KRLE: 
Les s. 132 i Vivo 
 
 
 

FRI 

Skriving Samfunn:  
Se på kartet på s. 
30-31 over Europa 
og svar på 
spørsmålene:  
 

1. Hvilke land 
grenser 
Polen til?  

2. Hva heter 
hovedstad
en i 
landene?  

 
 
Skriv svarene inn i 
leksedokumentet 
ditt.  

Mat og helse: 
Svar på spørsmålene: 
 

1. Hva er et 
næringsstof
f? 

2. Hvilke 
hoved- 
grupper av  
nærings- 
stoffer har 
vi? 
 

Skriv svarene inn i 
leksedokumentet 
ditt.  

KRLE:  
Svar på spørsmålene 
med fulle setninger:  
 

1. Hva betyr 
blodhevn? 

2. Hvem hadde 
ansvar for de 
religiøse 
ritualene før 
kristendommen 
kom?  

3. Hva var de 
første 
nordmennene 
som opplevde 
kristendommen
?  

 
 
 



4. Hvilke guder 
dyrket 
nordmennene 
før 
kristendommen 
kom til Norge?  

 
Skriv inn svarene i 
leksedokumentet ditt 
 
 

Regning  Matte: 
Campus 
Video 3.4. 
 
Jobb 15 minutter i 
løypa. 

  

Sosial 
kompetanse 

  Forberedelse til 
sos.komp. på torsdag: 
Forklar med egne ord 
hva de tre ordene 
arbeidsro, 
tilbakemelding og 
motivasjon betyr. 
Tenk på ordene i 
skolesammenheng når 
du jobber. 
Skriv i leksebok. 

 

Engelsk Øv på gloser i 
“Words and 
sentences to learn” 
 
My Textbook: 
Read page 56 
three times. Read 
at least once for 
an adult. Translate 
to Norwegian. 
 
Answer these 

questions with full 

sentences; 

1) Why did the old 
lady swallow the 
spider? 
2) Why did she 
swallow the bird? 
3) Why did the old 
lady swallow a 
cat? 
 
Practise 
pronouncing and 
spelling Words 
and Sentences off 
the Week. 

Øv på gloser i 
“Words and 
sentences to learn” 
 
 
 

Øv på gloser i “Words 
and sentences to learn” 
 
 
My Textbook: Read 
page 57 three times. 
Read at least once for 
an adult. Translate to 
Norwegian. Read extra 
on your line(s) and try 
to memorize it. 
 
Answer these questions 

with full sentences; 

1) What animal did the 
old lady swallow after 
she swallowed the 
cat? 
2) Why did she 
swallow a cow? 
3) What animals can 
you find in the text? 
 
 
 

 



 
Words and sentences to learn 

 

 
 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 
 

Ukelekse ● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 
● Ta med headset om du har hjemme.  

English Norwegian 

swallowed svelget 

catch fanget 

wiggled sprellet 

tickled kilte 

absurd rart 

of course selvfølgelig 

hog svin 

took tok 

came kom 

gave gav 

BURSDAGER DENNE UKEN 

 
Adora og Nikolai 15.11. Gratulerer!  

 

● På tirsdag blir det innegym. Møt gjerne opp i gymklær denne dagen. Husk innesko 
● 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.  
● Ta gjerne med eget headsett hjemmefra.  
● Vi har startet opp med utviklingssamtaler.  
● Det er planleggingsdag fredag 13.11.  
● Blime-dagen er torsdag 12.11. Vi øver på Blime-dansen gjennom uken. 

 

 



 

Ukeplan 6. trinn: 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
 
Sosial 
kompetanse 
 
Koding 
 

M&H KRLE 
 
 

Matte 
 
Sosial 
kompetanse 

FRI 

10.00 - 
11.00 

Norsk M&H Samfunn Norsk  

11.40 -  
13.10 

Engelsk 
Samfunn 

Gym Matte 
Norsk 
arbeidsprogram 
 

Naturfag 
 
Blime-dansen 
kl.12.00. 

 

13.20 - 
14.05 

Oppsummering 
M&H 

 Norsk 
Arbeidsprogram 

Bibliotek  


