
 Ukeplan for 6. trinn  2020        Uke 44          26.- 30. oktober 

LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg kan skrive æ-lyden og j-lyden på ulike måter.  
I know about 24th of October being United Nations Day. 
Jeg kan teksten på sangene til Hei-aksjonen (Lille fugl, barnas verden og en lang rekke med venner) 
Jeg vet hva desimaltall er, og kan plassere tideler, hundredeler og tusendeler på tallinjen. 
Jeg kan fortelle om landet Laos og hvordan det er på skolen der 
Jeg kan bruke fersk gjær som hevingsmiddel i bakverk. 
Jeg kan gi eksempler på rovdyr og fugler som lever på fjellet 
Jeg kjenner til hvilken religion de fleste i Laos tilhører 
Jeg bidrar til at alle blir inkludert i spillet. 
Generelt arbeid med klassemiljøet. 

 desimaltall 
gjerne 
hjerne 
gjemme 
gift 
hver eneste 
hjerte 
klær 
 
 

 celebrate - feire 
human rights - 
menneskerettigheter 
raise money - samle inn 
penger 
conscience - samvittighet 
act - oppføre seg 

 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk:  Zeppelin språkbok, les 
og lær s. 59, 61 og s.56 
 

 

English (6C and 6D): Quest 

Textbook: Read the text on 

page 40-41. 

Norsk: Zeppelin språkbok s.62 
 

Samfunnsfag (6A og 6B):   

Hefte les s. 8, 9 og 10. 

 

English (6A and 6B): Quest Textbook: 

Read the text on page 40-41. 

Norsk: Bokslukerprisen: 
Les utdraget fra “Blå 
flaggermus” s.105 - 114. 
 
Naturfag: Les s. 48 og 49 

i Gaia Naturfag.  

Norsk: Zeppelin lesebok. 

Syng s. 84 - 85 

https://www.youtube.com/

watch?v=MDV-h_M3WqY 

 
Samfunnsfag (6C og 6D):   

Hefte les s. 8, 9 og 10. 

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. 
 
Vi skal på Kino Kino på mandag og se 
Tottori. 
Kl 9.00: 6A og 6D 
Kl 11.30: 6B og 6C 
  
Vitenfabrikken onsdag 28.oktober: 
Kl 8.30-9.30: 6C 
Kl 9.30 - 10.30: 6B 
Kl 10.30 - 11.30: 6A 
Kl 12.00 - 13.00: 6D 

               

SKRIVING Norsk: Skriv hvert av øve 
ordene minst 3 ganger i 
skrivebok- Lag en setning til 
hvert av øve ordene. 
 
English (6C and 6D): Quest 
Textbook: Do “After reading” 
and “Talk about it!” on page 41. 
Deliver  your answers in 
Classroom. 

Norsk: Zeppelin språkbok s.59, 61 og 62. 
Skriv plakatene FINT inn i skrivebok. 
 
Samfunnsfag (6A og 6B):  

Hefte: oppgaver s. 10 
English (6A and 6B): Quest Textbook: 

Do “After reading” and “Talk about it!” 

on page 41. Deliver  your answers in 

Classroom. 

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

Norsk:  Zeppelin lesebok s. 
85. Gjør oppgave 41 a. Svar 
med hele setninger! Skriv i 
skrivebok. 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Hefte: oppgaver s. 10 
 

REGNING Matematikk: (6a og 
6b)Oppgavebok s 32 og 33. Gjør 
oppgave 3.1, 3.2, 3.4 og 3.5.  
Rett prøven + underskrift. 

Matematikk: (6c og 6d) Oppgavebok s 
32 og 33. Gjør oppgave 3.1, 3.2, 3.4 og 3.5. 
Rett prøven + underskrift. 

Matematikk:  Oppgavebok 
s 34. Gjør oppgave 3.10, 
3.11, 3.12 og 3.13.  

Matematikk: Smartøving: 
Gjør 15 min på Desimaltall på 
tallinjen. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=MDV-h_M3WqY
https://www.youtube.com/watch?v=MDV-h_M3WqY

