
6.trinn uke 21 
18.05 – 20.05 

 

Informasjon 

- Vi fortsetter etter samme mal som 
forrige uke. Elevene trenger sykkel, 
godt med mat/drikke og klær etter 
vær, heller litt for varmt enn for 

kaldt       

- Mange som glemte en eller flere 
lekser forrige uke. Husk å se godt 
gjennom planen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukas mål 

Sosialt mål: Ha det hyggelig sammen og overholde 
smittevernreglene. 
 
Norsk: Jeg kan kjenne igjen ulike virkemidler i dikt, 
som rim, rytme og besjeling. 

Matematikk: Jeg kan løse tekstoppgaver med brøk 
ved bruk av modelltegning. 

English: I can read, understand and write a film 
review.  
 
Naturfag: Jeg kan kjenne igjen minst tre fuglearter. 
 

 

 

 
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    

10.20-11.40 Semsdammen/ 
Bugården syd 
 

Torødskogen Ulvøtangen/Vardun   

11.40-12.10 MATPAUSE 

12.30-13.30 Semsdammen/ 
Bugården syd 
 

Torødskogen Ulvøtangen/Vardun   

Kjøttmeis 

Stær Flaggspett 



Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Mat & helse: Denne uken kan du lage en pai til middag. Følg oppskriften på matstart her: 
 https://www.matstart.no/oppskrifter/middag/skinke--og-purrepai/     
 Husk å ta bilder og legg de inn i BC boka di. Lykke til! 
 

tirsdag 
Lesing: Les 15 min i egen bok.  
 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
Matte: ½ t Multi Smart øving  
 
No: Skriv dikt ved hjelp av naturen. Finn noe i naturen du kan skrive et dikt til/om! Illustrer 
gjerne diktet ditt hvis du vil.  
Tips! Hvis du synes det er lettere å begynne med litt inspirasjon, kan du velge et av disse 
temaene: «Dyra i skogen»   «Været»   «Sjøen»   «En naturopplevelse» 
 
Eng: https://www.gyldendal.no/grs/Explore/6/Explore-6-My-Textbook-Smartbok?   
Read p.*130, ** 131 and ***132 three times. One of the times you read it for an adult. NB: Write 
down the words. Learn the words and read the sentences. BF: complete task 38. Choose a film 
you like and write a film review in Book Creator.  
 

 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk og tema: Øv på å skrive ordene riktig.  

Flaggspett, Kjøttmeis, Stær, enderim, limerick, bokstavrim, besjeling 

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: 

Film review 

Introduce 

Plot 

Interesting 

Recommend 

hilarious 

write wrote written 

filmanmeldelse 

introdusere 

en plan 

interessant 

anbefale 

morsom 

skrive skrev skrevet 

I have written a film review. 

Introduce the main characters. 

A plot is what happens in a film. 

I liked the film review because it was interesting. 

I recommend this film to everyone. 

I really liked the film because it was hilarious. 

Yesterday, I wrote a film review. 

 

 

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

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

https://www.matstart.no/oppskrifter/middag/skinke--og-purrepai/
https://www.gyldendal.no/grs/Explore/6/Explore-6-My-Textbook-Smartbok

