
Ukeplan for 6.trinn – uke 16 

VIKTIG! Alle gruppene møter på sitt faste møtested hver dag klokka 8.45. Kom presist :) 

  Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

  gul blå rød grønn    

1.økt 

 

Morgentrim 

 

Lesing/ 

Norsk 

 

  

mus no eng gym Morgentrim 

 

Lesing/Norsk 

 

 

Morgentrim 

 

Lesing/Norsk 

FYFO 

 

Lesing 

  gym mus no eng    

Pause      

2.økt Norsk eng gym mus no A-plan Regning Engelsk 

Pause        

3.økt Regning no 

 

eng gym mus Regning 
 
 

Kunst og 
håndverk 

Kunst og Håndverk 

  

Pause Ferdig 13.15 Naturfag/uteskole 

 

Ferdig 13.15 

 

Ferdig 13.15 

4.økt A-plan 
 

  Ferdig 14.30 Ferdig 14.30 

 

 



Ukas mål 
Engelsk 

 

Jeg kan finne subjektet i engelske setninger, og sjekke at verbets form passer til dette. (Eks.: My dog is hungry.)   

Norsk 

 

Jeg kan skrive en argumenterende tekst med en påstand, et belegg og en hjemmel. 

Påstand: Vi bør dra på ferie med tog!  

Belegg: fordi tog forurenser mindre enn fly.  

Hjemmel: Det finnes ingen planet B! 

Regning 

 

Jeg kan gjøre om og se sammenhengen mellom mil, kilometer, meter, cm og mm.  

 

Jeg kan finne punkter på et kart ved hjelp av koordinater. 

 

Lekser 
Engelsk Ark i grønn mappe (ligger også på nettet): Les resten av fortellingen om dr.Dolittle (part two).  

Gjør oppgavene “After reading”. Prøv å skrive svar med hele setninger. 

Hvis du trenger flere oppgaver, er det mer å velge blant her: Engelsk: Dr Dolittle - Oserød skole (faerder.kommune.no)  

Øv på ukas ord, samme som forrige uke. (Se nedenfor)  

Norsk 

 

Oppgave på eget ark. 

 

Regning 

 

Oppgave på eget ark. Prøv deg på tre (eller flere om du vil) av oppgavene på arket. Det kan være lurt å gruble 

sammen med en voksen hjemme. 

Naturfag Vi skal så bønner. Alle elevene må ta med hvert sitt glass/syltetøyglass.  

 

on  -  på 

under  -  under 

above  -  ovenfor 

in  -  i 

in front of  -  foran 

below  -  nedenfor 

outside  -  utenfor 

inside  -  inne i 

behind  -  bak 

between  -  mellom 

next to  -  ved siden av 

opposite  -  tvers 

ovenfor 

by  -  ved 

https://faerder.kommune.no/oserod-skole/trinn/6-trinn/nytt-fra-6-trinn/engelsk-dr-dolittle.60104.aspx
https://faerder.kommune.no/oserod-skole/trinn/6-trinn/nytt-fra-6-trinn/engelsk-dr-dolittle.60104.aspx

