
Ukeplan for 6. trinn  2020        Uke 37        07. - 11. september 

LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

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

Jeg kan bruke læresamtale som en læringsstrategi. Jeg kan oppsummere en tekst i et sammendrag. 
I can finish a story by using a writing frame.  
Jeg kan delta på felles dans. 
Jeg kan multiplisere flersifrede tall.  
Jeg vet når vikingtiden var. Jeg kan fortelle om vikingferdene.  
Jeg vet hvorfor det er viktig å vaske grønnsakene før vi spiser dem. 
Jeg vet hvordan  plantene sprer frøene sine. 
Jeg vet noe om kristningen av Norge. 
Jeg kjenner til teknikk for kast av kule og ball. 
Jeg kan starte en samtale. 

 multiplikasjon 
grønnsaker 

hygiene 
vikingferd 

treller 
frø 

å spire 

    
cheque = sjekk 

yawned = gjespet 
forlorn = helt fortapt 
vouchers = gavekort 

 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk:  Les minst 20 min i 

hyllebok 

 

English (6C og 6D): Practice 

reading the words from the 

glossary on page 18-22. 

Samfunnsfag (6A og 6B):  

Les Gaia s. 34 og 35 

 

English (6A og 6B): Practice 

reading the words from the 

glossary on page 18-22. 

Norsk:  Bokslukerprisen: 

Les utdraget “Spesialklassen” 

s29-41 

Sjekk gjerne www.nlb.no 

 
Naturfag: Les s. 20 i Gaia. 

Norsk: Zeppelin språkbok les 

s.28-29. 

 

Samfunnsfag (6C og 6D):  

Les Gaia s. 34 og 35 

Minner om pennal med blyant, visk og linjal, 

og ladet Chromebook til hver dag. 

 

Forkle og innesko MÅ være med til mat og 

helse. Elever med langt hår skal ha strikk 

eller hårbånd i håret på kjøkkenet.  

 

Foreldremøte 6.trinn blir 24/9. Det blir 

klassevis i år. Invitasjon kommer. 

 

Vi går på tur på fredag i de tre første timene. 

Husk klær etter vær og gjerne noe varmt og 

drikke. 

                   

SKRIVING Norsk:  Skriv øveordene minst 3 

ganger. Skriv i skrivebok. Lag en 

setning til hvert av øveordene der 

du viser at du forstår ordet. 

Zeppelin lesebok  gjør ferdig 

oppgave 10a,b,c og d side 15 

English (6C and 6D): Finish your 

billionaire story. 

Norsk:  Arbeidsbok til språkbok. 
Gjør side 8 og 9, skriv svarene i 
skrivebok. 
 
English (6A and 6B): Finish 
your billionaire story. 
 
 

Norsk: Svar på spørsmålene som 
ligger på classroom, norskfaget. 
Husk å levere! 
 
Naturfag: Svar på spørsmålene 
som ligger i Classroom.  

Norsk: Zeppelin språkbok s. 
29 oppg. 7 - skriv et 
sammendrag. Bruk 
oppskriften fra s.22, skriv i 
skrivebok, skriv ca 50 ord. 
 
Samfunn (6C og 6D):  
Gjør faktaspørsmål 1-3 s. 44 i 
Gaia samfunnsfag.  

REGNING Matematikk: Multiplikasjonsark. 
Husk å skrive navnet ditt på arket. 

 Matematikk: Gjør oppg.  1.100 s 
21 i Oppgaveboka. 

Matematikk:  Gjør oppg. 
1.101 s 21 i Oppgaveboka. 

DIGITALT Lad CB Lad CB Lad CB Lad CB 

ANNET  Skriv oppskriften inn i mat og helse skriveboken din til den dagen du har mat og helse. Oppskriften finner du i “Mat 
og helse” faget på classroom. 
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