
 Ukeplan for 6. trinn  2020      Uke 43    19.- 23. oktober 

LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

Norsk 
English 
Musikk 
 
Matematikk 
Samfunnsfag 
Mat og helse 
Naturfag 
KRLE 
Kroppsøving 
Sosialt 

Jeg kan fortelle hva personlig pronomen er. Jeg kan skrive o- lyden og stum d riktig. 
I can talk about friendship and how to be a good friend. 
Jeg kan teksten på sangene til Hei-aksjonen (Lille fugl, barnas verden og en lang rekke med 
venner) 
Jeg kan repetere kapittelet og øve til prøve på fredag. 
Jeg kjenner til FN og barns rettigheter 
Jeg kan lese og følge en oppskrift. 
Jeg kan gi eksempler på planter og planteetere som lever på fjellet. 
Jeg kjenner til hverdagen til en muslim. 
Jeg bidrar til at alle blir inkludert i spillet. 
Generelt arbeid med klassemiljøet. 

  
rumpe 
tung 
klump 
plantespisere 
fjellplanter 
organisere 
 
internasjonalt 
samarbeid 
 

    
Retort - ta igjen 
suggest - antyde 
tiny - lite 
throat - hals 
tight - trang 

 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk:  Begynn gjerne å lese på 
leseleksen til fredag... 
 

 

English (6C and 6D): Read 15 

minutes from an english book, or 

from the library at Salaby 

Norsk: Zeppelin språkbok s.52 
- 55. 
 

Samfunnsfag (6A og 6B):  Les 

s. 152 og 153 i Gaia 

 

English (6A and 6B): Read 15 

minutes from an english book, 

or from the library at Salaby. 

Norsk: Bokslukerprisen: 
Les utdraget fra “Olivias liv, 
annenhver uke” s.92 - 102. 
 
Naturfag: Les s. 44 og 45 i 

Gaia Naturfag.  

Norsk: Zeppelin lesebok. 

Les s. 70 - 80 

 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Les s. 152 og 153 i Gaia 

Minner om pennal med blyant, visk og 
linjal, og ladet Chromebook til hver dag. 
 
6.trinn har fått leksetid på skolen, 
mandager klokken 13.30 - 14.00. 
 
Kapittelprøve i matematikk: Fredag 
2.time.  
 
 
 

SKRIVING Norsk: Skriv hvert av øve ordene 
minst 3 ganger i skrivebok- Lag 
en setning til hvert av øve ordene 
der du viser at du forstår hva 
ordet betyr. 
 
English (6C and 6D): Write 5-6 
sentences in a document on 
Classroom about what the story 
you’re reading is about.  
 

Norsk: Zeppelin språkbok s. 55. 
Skriv plakaten FINT inn i 
skrivebok. 
 
Samfunnsfag (6A og 6B): 

Forklar hvorfor FN ble 

opprettet. 

 

English (6A and 6B): Write 

5-6 sentences in a document on 

Classroom about what the story 

you’re reading is about. 

Norsk: Svar på spørsmålene 
til teksten fra 
Bokslukerprisen som ligger 
på chromebook. 
 
Naturfag: Gjør oppgavene i 
Classroom.  

Norsk:  Zeppelin lesebok s. 
70. Gjør oppgave 31 a,b,c og 
d, og oppgave 32. Skriv 
svarene i skrivebok. 
 
Samfunnsfag (6C og 6D): 

Forklar hvorfor FN ble 

opprettet. 



REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
Grunnbok: 
Gjør oppgave 1, 2 og 3 side 56. 
Husk tekstsvar! 

Matematikk: (6c og 6d) 
Grunnbok: 
Gjør oppgave 1, 2 og 3 side 56. 
Husk tekstsvar! 

Matematikk:  Grunnbok: 
Gjør oppgave 4 og 5 side 56. 
Husk tekstsvar! 

Matematikk: Smartøving 
20 minutter. 
Øve til prøve! 

ANNET  Mat og helse: Skriv oppskriften: “Pannekaker” som ligger i faget ”Mat og helse“. Husk at dette skal være finskrift. Tegn til. 

 


