
                                       6. trinn – Ukeplan uke 42   

                                  17.- 21. oktober  

 

 

  
  
  
 

                                                                                                   Læringsmål: 

Norsk: Jeg kan variere starten av setningene. 

Matematikk: Jeg er forberedt til kapittelprøve om tall på torsdag.  

English: I know some irregular verbs and can use the different tenses of 

the verb in a sentence. 

Samfunnsfag: Jeg kan følge kriteriene i temaoppgavene. 

Naturfag: Jeg kan forklare hvordan plantene lager sin egen mat. 

Orden: Jeg rydder plassen min etter hver time og finner frem det som står på tavla ved 

oppstarten av timene.  

Sosialt: Jeg kan samarbeide og bidra i gruppearbeid.  
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6A: Norsk: Les 20 min i egen bok. Finn 7 verb i teksten, og skriv dem i infinitiv (feks kjøpte - å kjøpe) 

6B: Norsk: Les 20 min I egen bok. Finn 7 verb i teksten, og skriv dem i infinitiv (feks kjøpte - å kjøpe) 

6C: Norsk: Les 20 min I egen bok. Finn 7 verb I teksten, og skriv dem I infinitiv (feks kjøpte - å kjøpe) 
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6A: 

 

Matematikk: Tosidig ark i leksepermen og kladdebok. Velg én av sidene. Husk tekstvar og utregning! 

6B: Matematikk: Tosidig ark i leksepermen og kladdebok. Velg én av sidene. Husk tekstvar og utregning! 

6C: Matematikk: Tosidig ark i leksepermen og kladdebok. Velg én av sidene. Husk tekstvar og utregning! 
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6A: Les 20 min i egen bok. Finn 5 verb og skriv dem i preteritum (for eksempel leker – i går lekte) 

Pepper har praktisk mat og helse.  

6B: Engelsk: Write the verbs of the week in your english writingbook. Choose one of the verbs and make sentences with the different tenses of the 

verb. (tre setninger der du bruker de ulike tidene av verbet). Verbs of the week: å kjøpe: to buy- bought-bought, å velge: to choose- chose-

chosen, å komme: to come-came-come  Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=Fv2zu3mY3jU 

6C: Les 20 min i egen bok. Finn 5 verb og skriv dem i preteritum (for eksempel leker – i går lekte) 
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6A: Engelsk: Write the verbs of the week in your english writingbook. Choose one of the verbs and make sentences with the different tenses of the 

verb. (tre setninger  der du bruker de ulike tidene av verbet). Verbs of the week: å kjøpe: to buy- bought-bought, å velge: to choose- chose-

chosen, å komme: to come-came-come. Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=Fv2zu3mY3jU 
 

6B: Les 20 min i egen bok. Finn 5 verb og skriv dem i preteritum (for eksempel leker – i går lekte) 

Pepper har praktisk mat og helse 

6C: Engelsk: Write the verbs of the week in your english writingbook. Choose one of the verbs and make sentences with the different tenses of the 

verb. (tre setninger  der du bruker de ulike tidene av verbet). Verbs of the week: å kjøpe: to buy- bought-bought, å velge: to choose- chose-

chosen, å komme: to come-came-come. Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=Fv2zu3mY3jU    
Pepper har praktisk mat og helse.  
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Uke 42 

Økt Mandag 17.10.  Tirsdag 18.10. Onsdag 19.10. Torsdag 20.10. Fredag 21.10. 

08.30 – 10.00 

 

 

Fysfos 08.30 - 09.00  

6A/B/C: Tema 

 

6A/B/C: Utegym og elevsamtaler. 

 

6A/B/C: Tema 

 

6A: Mat og helse/Powerpoint 

6B: Lese/Engelsk 

6C: Lese/Norsk 

Fysfos 08.30 – 09.00  

6A: Powerpoint til utv.samtale 

6B: Mat og helse/teori 

6C: Powerpoint til utv.samtale 

   10.00 – 10.15 Friminutt  Friminutt Friminutt Friminutt 

  10.15-11.15 6A/B/C: Tema 

 

6A/B/C: Kunst og håndverk 6A/B/C: Tema 

 

6A: Mat og helse/teori 

6B: Powerpoint til utv.samtale 

6C: Powerpoint til utv.samtale 

6A: Mat og helse teori 

6B: Mat og helse/teori 

6C: Engelsk 

11.15- 11.40 Friminutt   Friminutt Friminutt Friminutt 

11.40- 12.00 6A: Matematikk 

6B: Matematikk 

6C: Engelsk 

6A: Lese/verbark 

6B: Lese/verbark 

6C: Lese/verbark 

Varslet brannøvelse kl. 12.30 

Spising Spising Spising 

12.00-13.00 6A: Naturfag 

6B: Naturfag 

6C: Matematikk 

6A/B/C:  

Kapittelprøve i matematikk/K&H 

 

6A: Engelsk 

6B: Norsk 

6C: Mat og helse/teori 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15-14.00/14.15 6A: Engelsk 

6B: Engelsk 

6C: Matematikk 

6A: Matematikk 

6B: Matematikk 

6C: Naturfag 

 6A: Norsk 

6B: Powerpoint til utv.samtale 

6C: Mat og helse/teori 

13.30 

SLUTT: 14.00  14.15 14.00 

Leksetid 14.00-15.00 13.00- 14.00  13.30- 14.00  

Informasjon til foresatte: 

Velkommen tilbake etter høstferien, håper alle har hatt en fin ferie.        

Denne uka skal vi i gang med et nytt tverrfaglig tema om Europa.  Elevene skal jobbe i grupper på tvers av klassene.  

Torsdag blir det en kapittelprøve i matematikk om tall. 

Det blir brannøvelse tirsdag kl 12.30, fint om alle da har innesko på plass. 

 

                                                                                                                                                                                    Hilsen lærere og assistenter på 6.trinn       

Fravær: Bruk IST-Home appen. 

Teamtelefon: 409 11 521 E-post: 6A: Kristin Riis kristin.riis@faerder.kommune.no 6B: Cathrine Elisabeth I Tandberg cathrine.elisabeth.i.tandberg@faerder.kommune.no 6C: Are Darmo 

are.darmo@faerder.kommune.no 
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