
 

  

UKEPLAN 6. TRINN 
UKE 18 

Fag: Læringsmål: Kan 
noe:

 

Kan godt:

 

Norsk: Jeg vet hva som er forskjellen på skjønnlitteratur og sakprosa.   

Matte: Jeg vet at faktor * faktor = produkt. Jeg vet at tall kan faktoriseres, dvs deles opp i 
tall som blir det opprinnelige tallet dersom vi multipliserer de. ( 12 = 3 * 2 * 2) 

  

Naturfag: Jeg vet hvorfor plast havner i havet. Jeg vet hva jeg kan gjøre for å forhindre plast i 
å havne i naturen og i havet. 

  

KRLE: Jeg vet hva buddhister tenker om tiden.   

Engelsk: Jeg kan de nye øveordene. Jeg har lest godt på grammatikksidene i Textbook side 
150-151, og kan bøye og bruke noen uregelrette verb. 

  

Sosialt: Jeg er med på å gjøre både min egen og andres selvfølelse og selvtillit bedre.   

 

DAG: PÅ SKOLEN: I LEKSE: 

Mandag 
30.04 

Engelsk  
Norsk: På flukt 
KuHå: Fiskedam 

Lekse til onsdag: 
Les minst 15 minutter + øve på å skrive norske og engelske øveord. 
 
 

Tirsdag 
01.05 

FRI 
 
 

 
 

Onsdag 
02.05 

Moh Pizza/Taco: Furulysalat 
Naturfag Taco/Pizza: Plastsøppel 
Matte: Ganging 
Fysak 

Lekse til torsdag: 
Les minst 15 minutter + øve på å skrive norske og engelske øveord. 
Engelsk: Alle: WB p. 116-117 
 

Torsdag 
03.05  

Naturfag: Plastsøppel 
Kringsjå talenter 
KRLE: Buddhismen 
Utegym: Håndball 
 

Lekse til fredag: 
Les minst 15 minutter + øve på å skrive norske og engelske øveord. 
Matte: Smart Øving minst 20 minutter. 
Naturfag: Se andre episode av “Planet plast” 
https://tv.nrk.no/serie/planet-plast/MDHP11030218/sesong-1/episode-2 
Skriv minst 5 faktasetninger fra episoden i kladdeboka.  

Fredag 
04.05 

STRANDRYDDEDAG 
 
Ta med redningsvest og klær etter 
vær. Elevene får pølser og brus 
som takk for jobben. 

God helg!  

 
Annet: 
 

Jeg har gjort leseleksa: Man □  Tirs □ Ons □  Tors □   ________________________ (elev) 
 
Jeg/vi har sett ukeplan og innholdet i mappa: ____________________________________ (foresatte) 

 
 
 
 

https://tv.nrk.no/serie/planet-plast/MDHP11030218/sesong-1/episode-2


 

 
 

 
ØVEORD 

● Øv litt hver dag - da lærer du best! 
● Prøv å lage setninger hvor du bruker øveordene (muntlig eller skriftlig). 

 

Step 1+2+3  
Lær så mange du klarer! 

Step 1+2+3 Step 1+2+3 

to go å gå went gikk have/has gone har gått 

to think å tenke thought tenkte have/has thought har tenkt 

to ride å ride rode red have/has ridden har ridd 

to see å se saw så have/has seen har sett 

to take å ta took tok have/has taken har tatt 

 
 

ØVEORD Ukas ord  

søppel  

plasthval  

marinbiolog  

mikroplast  

næringskjeden  

 
Hei! 
 
Ukas engelske øveord er fremdeles sterke verb. (Noen er repetisjon.) Øv vannrett, og prøv å lære 
så mange verb som mulig. Det er bedre å lære noen godt enn mange halvveis! :-) NB! Øveordene 
er heller ikke å finne på Quizlet denne uka, men du kan øve på Stairs online: Grammar/verbs. 
 
Denne uka starter som vanlig, men så er det 1. mai og fri på tirsdagen. På torsdagen er det duket 
for Kringsjå talenter, og vi gleder oss til å se klassens innslag! Til fredag skal vi være med på 
strandryddedagen. VI skal til Østre Randøy og hjelpe til med å rydde i bukter og viker. Husk å kle 
deg etter været og å ta med vest! 
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