
6.trinn uke 22 
25.05 – 29.05 

 

Informasjon 

• Vi fortsetter med kombinert inne- og 
uteskole. Dersom det blir mye 
regnvær velger vi å bli mer på skolen. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukas mål 

Sosialt mål: Ha det hyggelig sammen og overholde 
smittevernreglene. 
 
Norsk: Jeg kan skrive egne dikt og eksperimentere 
med rytme og besjeling. 

Matematikk: Jeg kan plassere punkter i et rutenett 
og et koordinatsystem 

English: I can talk about volcanoes. I can identify 
verbs in a text. I can use sentence pattern; It looks 
like… 
 
Naturfag: Jeg kan kjenne igjen minst 5 
blomsterarter.  
 

 

 

 
Periodens tema:  
Ut i naturen – gikk en tur på stien 
 

Bilder kilde: snl.no 

 

 

Ukas timeplan: 

 LÆRER OPPMØTE ROM GARDEROBE 

KOHORT BLÅ Kjersti/Catarina Ballbingen Sol Garderobe 2 

KOHORT GRØNN Elin Pyramiden Stjerne  Garderobe 
2(do)/gr.rom 

KOHORT GUL Ann-Karin Multihuset Måne Garderobe 1 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

09:00-
10:20 

Norsk 
 

Engelsk Matematikk  Norsk Matematikk   

10.20-
11.40 

Semsdammen/ 
Bugården syd 
 

Oserødskogen Ulvøtangen/Vardun Vardås Glaner’n/Velås 

11.40-
12.10 

MATPAUSE 

12.30-
13.30 

Semsdammen/ 
Bugården syd 
 

Oserødskogen Ulvøtangen/Vardun Vardås Glaner’n/Velås 

Lekser: 

Til: Hva: 

Gjøkesyre Tjæreblom 

Marsfiol 

Maiblom/Bittekonvall 



Uke-
lekse 

Mat & helse: Noen ganger fortjener vi litt kos.. Bak en saftig gulrotkake  
til familien din. 
 https://www.matstart.no/oppskrifter/kosemat/gulrotkake/         
 https://frutimian.no/2020/03/11/glutenfri-gulrotkake/        
 Husk å ta bilder og lim inn i Book Creator. Lykke til! 
 

tirsdag 
Lesing: Les 15 min i egen bok.  
 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
Matte: ½ t Multi Smart øving.   
 
Eng: 

https://www.gyldendal.no/grs/Explore/6/Explore-6-My-Textbook-Smartbok  
Read about volcanoes on p. *140, **141 or ***142-143 three times, one out loud for an adult. 
Write down words to learn and read the sentences on your work plan. BF; Finnish task 13. Write 
your sentences in NB.   
 

torsdag No: Salto 6B: Oppgave 6 s. 65 (velg a eller b) 

fredag 
Matte: ½ t Multi Smart øving.   
 

 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk og tema: Øv på å skrive ordene riktig.  

 Marsfiol, Gjøkesyre, Maiblom/Bittekonvall, Liljekonvall, Tjæreblom,  
enderim, limerick, bokstavrim, besjeling, ordstamme, forstavelse 

Engelsk: Øv på å forstå ordene. Øv på å bruke dem i setninger. Øv på uttale. 

English Norwegian How to use the word in a sentence: 

volcanoes 

rock 

deep 

erupts 

discovered 

shake 

worried 

find-found-found 

become-became-
become 

vulkaner 

stein 

dyp 

har et brudd 

oppdaget 

riste 

bekymret 

finne-fant-fant 

bli-ble -blitt 

It can be dangerous to live too close to active volcanoes. 

The earth is made of rock. 

Deep inside our planet, there is magma. 

Magma erupts out of an opening in the ground. 

The lost city was discovered hundreds of years later. 

On the 24th of August, the ground started to shake. 

The people were worried. 

A group of explorers found Pompeii in 1748. 

The people in Pompeii became frozen in time. 

 

 Fravær meldes i Skooler eller Mobilskole: SMS til 594 44 202.  Eks: “6 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.” 

Liljekonvall 

https://www.matstart.no/oppskrifter/kosemat/gulrotkake/
https://frutimian.no/2020/03/11/glutenfri-gulrotkake/
https://www.gyldendal.no/grs/Explore/6/Explore-6-My-Textbook-Smartbok


Tlf teamkontor 6: 409 05 631 (OBS: Ikke sms til dette nr!)     


