
UKEPLAN 47

UKENS MÅL
Norsk Jeg kjenner til hvilke personlige pronomen vi har.

Jeg vet om ulike former av personlige pronomen.
Engelsk Jeg kan forstå hovedinnholdet i en tekst

Jeg kan stille spørsmål ved å bruke did
Matte Kan divisjon med oppstilt metode, med desimaltall og med

rest.
Kan addere brøker med lik nevner.

Naturfag Jeg kan beskrive kjennetegnene til noen dyr som lever ved
bekken.

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

KRLE Beskrive hovedtrekk i samisk førkristen religion og
overgangen til kristendom

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.
Finn ditt nummer og
les deg opp på din
oppgave sammen
med en voksen.

Samfunn:
Les s. 32-33

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

KRLE:
Les s.  134-135

Naturfag:
Les s.44-46 i
Yggdrasil.

Skriving Samfunn:
Svar på
spørsmålene:

1. Hva heter
fjellet i
Russland
som regnes
som
Europas
grense i
øst?

2. Hva menes
med
slettelands
kap?

Skriv svarene inn i
leksedokumentet
ditt.

Mat og helse:
Svar på spørsmålene:

1. Hva er din
yndlingsrett
? Hvilke
nærings-
stoffer får
du i deg når
du spiser
denne?

Skriv svarene inn i
leksedokumentet
ditt.

KRLE:
Mange nordmenn og
samer ble kristnet med
tvang, men går det an å
tvinge noen til å tro?

Skriv et avsnitt på 5 linjer
om hva du tenker

Naturfag:
Gjør oppgave 1 s.47.
Skriv og tegn i
arbeidsboken din.

Oppgave:
Hva lærte du om
grevlingen i
teksten? Bruk
faktabok eller
internett og finn
minst fem fakta om
grevlingen. Tegn
grevlingen.



Regning Matte:
Campus
Repetisjon kapittel 3.

Jobb 15 minutter
med “test deg selv”

Matte:
Campus
Video 4.1.

Sosial
kompetanse

Engelsk Øv på gloser i
“Words to learn”

My textbook:
Read page 62 two
times. Read at least
one time for an
adult. Translate to
Norwegian.

Write down some
words about
Robinson Crusoe
and Christopher
Columbus.
Who were these
people?

Øv på gloser i
“Words to learn”

Øv på gloser i “Words to
learn”

My textbook:
Read page 63 two times.
Read at least one time
for an adult. Translate to
Norwegian.

Answer this question in a
full sentence:
Choose a fact from the
text you have read.
Which one do you think
is the most interesting?

Øv på gloser i
“Words to learn”

Det blir gloseprøve
denne dagen :-)

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

Words and sentences to learn

English Norwegian

Diaries Dagbøker

Based on Basert på

Crew Crew

During During

Hideout Gjemmested

Stayed Oppholdt seg

Nearly Nearly

BURSDAGER DENNE UKEN



INFORMASJON TIL FORELDRENE

● På tirsdag blir det innegym. Møt gjerne opp i gymklær denne dagen. Husk innesko
● Minner om at det er leksehjelp onsdager i 6.klasserommet 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. Disse må nå tas over telefon. Dere vil bli

kontaktet av kontaktlærer. De skriftlige vurderingene blir sendt hjem med elevene.

Klassetelefon:   48009408

Ukeplan 6. trinn:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.20 -
09.50

Elevundersøkel
sen

M&H KRLE Matte

Sosial
kompetanse

Engelsk
Musikk/Kunst og
håndverk

10.00 -
11.00

Norsk M&H Samfunn Norsk Musikk/Kunst og
håndverk

11.40 -
13.10

Engelsk
Samfunn

Gym Matte
Norsk
arbeidsprogram

Naturfag Musikk/kunst og
håndverk

13.20 -
14.05

Oppsummering
M&H

Norsk
Arbeidsprogram

Bibliotek


