
  

6.TRINN UKE 47 

Informasjon 

Kjære verdens aller beste 6.trinn       

 

Mat og helse 

Denne uka starter vi forberedelser til Luciafeiring. I 

år er det vår tur til å bake lussekatter til hele 

skolen. Vi gleder oss       

 

Tema 

De neste to ukene skal vi jobbe med faktatekst her 

på 6.trinn. Denne faktateksten skal handle om et 

valgfritt dyr som elevene har lyst til å lære mer om. 

Elevene skal finne stoff til egne skrive- og 

arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett. 

 

Engelsk 

Det er mange som ikke har med den grønne 

engelskmappa med lekseark tilbake til skolen. Fint 

hvis de det gjelder får litt huskehjelp. 

Matematikk 

Legger ut et par små snutter fra NRK Skole som 

forklarer addisjon og subtraksjon av brøk og 

hvordan man finner fellesnevner raskt og enkelt. Vi 

har sett filmene på skolen, men dette er ypperlig for 

foreldre som har litt rustne kunnskaper om brøk og 

har lyst til å hjelpe med leksa.  

 

Addisjon: https://www.nrk.no/skole-

deling/?mediaId=21632 

 

Subtraksjon: https://www.nrk.no/skole-

deling/?mediaId=21633 

 

Hilsen Rebekka, Andreas, Ingrid, Lisa og Una. 

Selvstendighet 

-Jeg vet hvordan skittent tøy  

blir rent og hvordan det havner  

i klesskapet. 

 

-Jeg rydder pulten min slik at den er klar for 

vask hver dag. 

 

-Jeg setter arbeidsark i permen og holder 

orden i hylla mi. 

 

-Jeg har med meg det jeg trenger til 

leksearbeidet hjem mandag og tirsdag. 

Norsk/naturfag 

-Jeg kan les og hente ut fakta fra en fagtekst. 

-Jeg henter ut fakta og skriver det ned med 

egne ord. 

-Jeg vet at jeg ikke kan kopiere direkte fra 

boka eller fagteksten uten å oppgi kilde. 

 

Matematikk 

-Jeg kan finne fellesnevner. 

-Jeg kan addere og subtrahere brøk. 

Engelsk 

-Jeg kan lage en engelsk faktatekst om et dyr. 
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Lekser: 

Engelsk Grønn mappe: Arbeid med ark om dyr 

Øv på øveordene 

Lesing/ 

skriving 

Lesetekst om Lucia og Lussekatter i postmappa. Svar på oppgave 1-3 i 

skriveboka di. Husk overskrift. 

Praktisk lekse Jippi! Denne uka skal du hjelpe til med klesvasken. Det kan være lurt å få 

hjelp av en voksen med hvordan du skrur på vaskemaskinen. 1. Sett på en 

full maskin med klesvask. 2. Tørk på stativ eller i tørketrommel. 3. Brett tøyet 

pent og sorter etter type plagg og eier. 4. Legg på plass i klesskapet. 

Matematikk Arbeidsark i rød perm. Husk at oppgavene skal føres i ruteboka       

Musikk Prøv deg på denne morsomme filmmusikkquizen.  

Kanskje du klarer 12 rette       

https://www.nrk.no/kultur/quiz_-musikk-i-walt-disney-filmer-1.14211064  

Engelske øveord: Adjektiv 

Når vi gradbøyer adjektiv som slutter på y, blir y-en omgjort til i + er og est 

Norwegian positive comparative superlative 

skummel 

glad 

pen 

lett 

scary 

happy 

pretty 

easy 

scarier 

happier 

prettier 

easier 

the scariest 

the happiest 

the prettiest 

the easiest 

Når vi gradbøyer adjektiv som slutter på en e, fjerner vi den før vi legger til er og est 

Norwegian positive comparative superlative 

klok 

merkelig 

sein 

søt 

wise 

strange 

late 

cute 

wiser 

stranger 

later 

cuter 

the wisest 

the strangest 

the latest 

the cutest 

Men hva skjer med disse adjektivene? Kan du lage en regel? 

Norwegian positive comparative superlative 

tynn 

trist 

varm 

våt 

thin 

sad 

hot 

wet 

thinner 

sadder 

hotter 

wetter 

the thinnest 

the saddest 

the hottest 

the wettest 

 

 

 

 

https://www.nrk.no/kultur/quiz_-musikk-i-walt-disney-filmer-1.14211064


Timeplan 

Tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
08.45-

10.05 
Tema/matte Engelsk Vi går “runden” 

og har stilleles 

Mat og helse 

(B) 

Tema/matte 

FYFO 

Stilleles 

10.05-

10.25 
pause pause pause pause pause 

10.25-

11.25 
Tema/matte 

 

Uteskole Matte/Tema/ 

Musikk 

Mat og  

Helse (B) 

Tema/matte 

Engelsk/K/H 

Matte 

11.25-

12.05 
Mat og pause Mat og pause Mat og pause Mat og pause Mat og pause 

12.05-

13.05 
Tema/ 

Matte 

Mat og helse 

(A) 

 

Uteskole Matte/Tema/ 

Musikk 

 

Mat og helse 

(C)  

Tema/matte 

Engelsk/K/H 

Matte 

13.05-

13.20 
pause   pause pause pause 

13.30-

14.30 
Tema/ 

Matte 

Mat og helse 

(A) 

 

   

Matte/Tema/ 

Musikk 

 

Mat og helse 

(C) 

Tema/matte 

Engelsk/ K/H 

Matte 
Avslutter kl.14.15 

Skole-SMS: Send SMS til 59444202 «6 Per er syk i dag hilsen Kari» 

Tlf team 6: 40905632, www.oserodskole.no 
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