
 Ukeplan for 6. trinn  2020        Uke 51         14.- 18. desember 

 

LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg forbedrer leseforståelsen.  
I can perform my horror story to someone I know.  
Jeg kjenner til litt av musikken som ble spilt på 1940 tallet 
Jeg kan navn og egenskaper ved de tredimensjonale figurene.  

Jeg vet hva som skjedde med Norge etter svartedauden  

Jeg kan øke og minske oppskrifter . 
Jeg vet hva en asteroide og en komet er.  
Jeg vet hva juleevangeliet handler om 

Jeg kan gjennomføre klasseaktiviteter med en positiv innstilling. 
Jeg kan tilby andre hjelp 

 parallell 
seremoni 
ødelagt 
interessant 
uttrykk 
nysgjerrig 
pennal 
sjelden 

 Mistletoe = Misteltein 
 
Holiday = Ferie 
 
Celebration = Feiring 
 
Snowflake = Snøfnugg 
 
Present = Presang 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk: Les s 84 - 91, kap 7, fra 
boka:  
https://skole.salaby.no/5-7/bi
blioteket/drommejegeren/les-
boka 
 
English (6C and 6D): Show 

your horror story to someone 

at home, and let them try it. 

Norsk: Les s 92 - 100 fra  kap 7 fra 
boka:  
https://skole.salaby.no/5-7/bibliot
eket/drommejegeren/les-boka 
 

Samfunnsfag (6A og 6B): Les s. 

72-72 

English (6A and 6B): Show your 

horror story to someone at home, 

and let them try it.  

Norsk:  Les s 102 - 107  fra kap 8, 
https://skole.salaby.no/5-7/bibli
oteket/drommejegeren/les-boka 
 
 

Norsk:  Les s 108 - 114  fra kap 8 
https://skole.salaby.no/5-7/bibliotek
et/drommejegeren/les-boka 
 
 
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Les s. 72-73 

Minner om pennal med 
blyant, visk og linjal, og 
ladet Chromebook til hver 
dag, OG øreklokker! 
 
 
 
 
Det blir halvårsprøve i 
matematikk etter jul. 
 
 
Juleverksted:  
6B og 6D - torsdag 
6A og 6C -  fredag 
Elevene kan ha med 
julekaker denne dagen. De 
må ikke dele kakene med 
andre. 

 

SKRIVING Norsk: Lag en forklarende 
setning til hvert av øveordene, 
Skriv øveordene riktig minst 3 
ganger etter hver setning. Skriv 
i skrivebok-  
 
 
English (6C and 6D): Complete 
the worksheet about English 
verbs. 

English (6A and 6B): Complete the 
worksheet about English verbs. 
 
Samfunnsfag (6A og 6B):  
Forklar disse ordene:  
katastrofe, nedgang, avlinger, 
klimaet, ødegårder, skatt, 
leilendinger, union 

Norsk: Skriv 5 setninger om hva 
kap 7 fra boka 
”Drømmejegeren” fra Salaby 
handler om. 
Skriv i norsk skrivebok.  
 
Naturfag: Komet og asteroide - 
Oppgave i Classroom.  
 

Rett feil fra Diktat-boka, husk å få 

underskrift! 

Norsk: Skriv 5 setninger om hva 
kap 8 fra boka ”Drømmejegeren” 
fra Salaby handler om. 
Skriv i norsk skrivebok.  
Samfunnsfag (6C og 6D):  

Forklar disse ordene:  
katastrofe, nedgang, avlinger, klimaet, 
ødegårder, skatt, leilendinger, union 
 
 
Øv godt på glosene og øveordene! 

REGNING Matematikk: (6a og 6b) 
Multi oppgavebok s 57.  Gjør 
oppgave 4.30 og 4.31. 

Matematikk: (6c og 6d) 
Multi oppgavebok s 57.  Gjør oppgave 
4.30 og 4.31.  

Matematikk: 
 Multi oppgavebok s 58.  Gjør 
oppgave 4.33. 4.34 og 4.35.  

Matematikk: 
Gjør 20 minutt på Smartøving. 

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