
 

 

 
 

 

   Ukeplan for 6. trinn uke 46 og 47 

 

 
Planleggingsdag : Vi minner om at det er planleggingsdag og fri fra skolen på fredag 13.11.20 
 
Leseuker: Målet for ukene er at elevene skal utvikle leseferdighetene sine, få økt leselyst og leseglede, og å øve seg på å samtale 
om og reflektere over innholdet i tekster. Disse ukene setter vi derfor av ekstra tid til lesesiestaer og leseaktiviteter på skolen. 
 
 
Omvendt julekalender: I år samler vi inn penger til Hei Verden sitt arbeid i Zambia. Se eget informasjonsskriv på Classroom eller 
hjemmesiden. Konvoluttene leveres til kontaktlærer innen fredag 27. november. 
 
 
Utviklingssamtale: Takk for godt oppmøte og fine samtaler. 
 
Vi ønsker alle en fin uke :) 
 



 

Ukeplan for uke 46 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

-Jeg kan gjenfortelle fra tekster 

jeg leser og holde en litterær 

samtale 

-Jeg kan lese med flyt og 

innlevelse 

-Jeg kan skrive en filmanmeldelse 

Les 15-20 minutter i 

en selvvalgt bok 

 

 

 

 

 

 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

 

 

 

Les 15-20 minutter  i 

en selvvalgt bok 

 

Skriv tre 

fortellende 

setninger og tre 

spørrende setninger 

til øveordene i 

norsk leksebok. 

 

 

 

 

Mate- 

matikk 

 

-Jeg skal lære om: 

-desimaltall på tallinje 

-desimaltall og titallsystemet 

-addisjon og subtraksjon med 

desimaltall 

- multiplikasjon med desimaltall 

Multi 6 oppgavebok:  

Velg to sider: Velg mellom sidene 44, 45, 46 og 47.  

Velg slik at du får utfordring. (Gul, rød, grønn) 

 

Husk fokus på ryddig innføring 

Engelsk 

 

 

-Jeg kan lese med god flyt og 

uttale.  

-Jeg kan bruke do og does til å 

lage spørsmål 

 

Del 1:  

Les ReadTheory 20 minutter (husk lesekryss).  

Skriv fem fortellende setninger til en av tekstene du leser i engelsk leksebok.   

 

Del 2: 

- Gjør nettoppgavene: 

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-Work/Do-or-does 

- Skriv fem spørrende setninger der du bruker do/ does - skriv i engelsk leksebok 

Samfunn  Middelalderen i Europa 

Lære om: 

- Karl den store 

- kilder som forteller om 

Karl den store 

GLOBUS : Les side 68-70 i Globus. Husk å nærlese og tenk over det du leser. Studèr tidslinjen, 

kartet, bilder og bildetekst. 

Skriv de fem orange klammene og lag illustrasjoner til, i norsk leksebok. 

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-Work/Do-or-does


 

                      Ukeplan for uke 47 

 

 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

-Jeg kan skrive gode 

beskrivelser  (miljø og 

person)  

-Jeg kan skrive gode 

dialoger 

-Jeg kan lese med 

innlevelse (fadderlesing) 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

 

 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

 

Skriv tre fortellende 

setninger og tre 

spørrende setninger til 

øveordene i norsk 

leksebok. 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

 

 

Mate- 

matikk 

 

-Jeg kan  plassere 

desimaltall på en tallinje 

-Jeg kan forklare hvilken 

verdi et siffer har i et 

desimaltall.  

 

Oppgaveark blir levert ut på skolen. 

 

Engelsk 

 

-Jeg kan lese med fin flyt, 

uttale og tonefall 

 

-Jeg kan bruke some og any 

Del 1: 

Stairs Textbook. Les minst en gang høyt for deg selv og en gang for en voksen. Oversette teksten til 

norsk 

Step 1: Side 44 

Step 2 og 3: Side 45-46 

 

Del 2: Leksen er til onsdag for 6b, og torsdag for 6a 

Gjør oppgaveark med grammatikk.  

Naturfag  -Jeg vet at kjedereaksjon 

er energi som overføres fra 

en form til en annen. 

-Jeg kjenner til noen 

forskjellige energikilder 

Gaia 6:  

Les side 110 - 119. 

Skriv et lite sammendrag på 5-10 setninger av det du har lest, og lever på Classroom. 



 

                                    Grammatikk uke 46 og 47   

 

Tema: 

Norsk: Skjønnlitteratur og faglitteratur 

 

Engelsk: Lesing og skriving, grammatikk 

 

Matematikk: Desimaltall 

 

Naturfag: Universet 

 

Samfunnsfag: Middelalder i Europa 

 

KRLE: Kristendommens historie i 

middelalderen 

 

Sosialt(Lassa): Respektfull kommunikasjon- 

Hvordan vi snakker til og om hverandre. 

Øveord uke 46  

(Sammensatte ord og forenkling) 

stoppeklokke 

kjøttkaker 

sykkelstativ 

sykler 

vaffeljern 

vafler 

    Øveord uke 47 

(ord å være obs på) 

nettopp 

interessant 

overrasket 

akkurat 

dessverre 

billett 

BEGREPER MATEMATIKK 

Desimaltall uke 47 

 

UKE 46: Do og does 

Do og does brukes ofte ved 

spørsmål. 

Husk å bruke does når vi 

snakker om han/henne/det eller 

den. 

Eks. Do you speak english? 

       Does she play football? 

UKE 47: Some og Any 

Some brukes vanligvis i bekreftende setninger 

Eks: There are some stars in the sky. 

Vi kan også bruke some i spørsmål når vi tilbyr eller spør 

om noe. 

Eks: Would you like some ice cream? 

Any brukes vanligvis i nektende setninger eller spørsmål. 

Eks: There are not any star signs called “Fish”. 

       Is there any food left? 



 

 


