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6. klasse 

 
Info om uken: 

- Elevene kom sist uke godt i gang med 
Titanic-prosjektet. De er engasjerte og har mye 
spennende de ønsker å finne ut av. Vi jobber videre 
med dette prosjektet denne uken. 

- Vi er inne i siste uke av Beintøft. Elevene er veldig 
flinke til å bruke “egen motor”. Godt jobba! 

- Kjekt å se at elevene er flinke til å ha sunne og gode 
matpakker med frukt og grønt i. Veldig motiverende 
for meg også :-) 

Hvor i verden er dette? 
 
 

 
  

 

Huskeliste: 
● Gymtøy mandag og torsdag. Elevene dusjer etter 

gymtimen på torsdag.  
● Ta med både ute og innesko i gymtimene. Vi er ute 

hvis været er bra, og inne hvis ikke. 

 

 

 



Dette jobber vi med: 

Norsk: Lese til bestemt mottaker (fadderbarna). Leseprosjekt: Bokslukerprisen. Elevene skal 

skrive leselogg og bokanmeldelse. De skal være med og vurdere ulike utdrag av bøker. 

Matte: Geometri. Omkrets og areal av firkanter, trekanter og sirkler. 3D-figurer. 

Engelsk: Elevene skal beskrive personer. De lærer om personlige pronomen og eiendomspronomen. 

Samfunnsfag: Titanic-prosjekt. 

Naturfag: Næringskjeder. 

KRLE: Lære om hva kristne, muslimer og jøder har til felles. 

 

Time Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 08.10 - 
08.55 

NORSK 
Bokslukerprisen - ukas 
bok! 

MATTE 
Omkrets og areal 
 
Spill 

NORSK 
Titanic-prosjekt 
 

GYM ENGELSK 
 

2 09.05 - 
09.50 

MUSIKK 
Titanic-sangen. 

NORSK 
Bokslukerprisen 

- Lese 
- Anmelde 
- Vurdere 

KRLE 
Hva har kristne, 
muslimer og jøder til 
felles? 

NATURFAG 
Næringskjeder 

NORSK 
Lese 

3 09.50 - 
10.25 

GYM FADDERTIME 
 

4 11.15 - 
12.00 

MATTE 
Kikora 

SAMFUNNSFAG 
Titanic-prosjekt 

MAT OG HELSE 
Teori 

MATTE 
Gangeprøve 
 
Omkrets av sirkel. 
 
Spill 

KUNST OG 
HÅNDVERK 
Fredagsgrupper 
 5 12.00 - 

12.45 
ENGELSK 
 

MAT OG HELSE 
Rød gruppe 
 
MATTE 
Blå gruppe 6 12.55 - 

13.40 
 PROGRAMMERING  

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/112337
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/112337
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/112337


 
Hjemmearbeid 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Holdningsmål: 
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NORSK: 
Les utdraget fra ukas 
bok: Blyanthjerte. 
Du kan lytte til boka her. 
 
 
ENGELSK: 
Underskrift av en foreldre 
på gloseboka.  
Quest s.28 og 29 Lytt 
først,les høyt for en 
voksen to ganger, 
oversett til norsk 
Gloser: powerful, faithful, 
did not get along, luckily, 
fur 
Classroom: The First 
Dog 

MATTE: 
Kikora. Areal og omkrets av 
rektangel. 
 
 
SAMFUNNSFAG: 
Classroom. 
Les videre i Titanic-boken. 
Hvis du er ferdig leser du: 
“Tenk om du var ombord på 
Titanic?”. 
 
 

NORSK: 
Lese i lånebok i minst 20 
min. 
 
 
MATTE: 
Øv på gangetabellen. Du 
kan gå inn her eller her. 
Mange som har 
forbedret seg kraftig. Øv 
skikkelig godt, så får du 
det til :-)  
 
De som har kontroll på 
gangetabellen får et 
arbeidsark av meg med 
mer utfordringer på. 

ENGELSK: 
Gloseprøve i dag, øv 
godt. 
Les om igjen for en 
voksen s. 28 og 29 
Leste du alt rett nå? 
Classroom: After 
reading page 29 

Bon 
weekend 
  

 

                                            

https://bokslukerprisen.no/tekst/blyanthjerte/
https://feide-castor.kikora.no/c/#/home
https://classroom.google.com/w/MTQ3MzY5OTkyMzA4/tc/MTY4MzYyODc0NzIw
http://www.gruble.net/matte/gange/
https://www.gangetabellen.net/

