
UKEPLAN FOR 6.KLASSE UKE 5 

Dato: 30/1 - 3/2 - 2023 

 

Ordenselever:  

Pom og Aili 

Sosialt mål: Respekt for andre 

  

Ny ukeplan  

FAG  TEMA-Denne uka jobber vi med: Dette har jeg 

gjort 
(sett kryss) 

NORSK Vi begynner med lesekurs denne uka.  Vi 

håper alle bøkene er kommet innen 

mandag.  Dersom ikke, får vi starte med 

skrivekurset. 

 

  

  

MATTE  Multiplikasjon og divisjon: side 148-151  

Lesing i matematikk: frekvensliste og 

prosessnotat 

 

ENGELSK 
 

Ch 4: The American Quilt 

Minitalk 

Leiv Eriksson 

 

KRLE   Gjennom livet som buddhist. Skriv ferdig 

faktateksten om buddhismen i word. 

Starte på Hinduismen. 

 

Nat/Sam Gaia samfunnsfag: Samene og andre 

minoriteter: side 120 - 144  

 

  

Gym Sirkeltrening og volleyball   

KH Fortsette med å skjære ut plata til 

linoleumstrykk. 

 

Musikk Høre eksempler som dere fant forrige uke 

på hvordan joik er brukt i moderne 

musikk. Torsdag: Gitarøving for de som 

vil: enkel sang med D og A7.  

 

 

 



HJEMMELEKSER:  

 

LEKSER  Til TIRSDAG Til ONSDAG Til TORSDAG  Til FREDAG  

NB   Husk å pakke 

skifteklær/gym

tøy til 

onsdagen. 

  

NORSK  Se lekseplanen 

for lesekurset 

Se lekseplanen 

for lesekurset 

Se lekseplanen 

for lesekurset 

 

Se lekseplanen 

for lesekurset 

ANDRE 

FAG 

Matte: Side 

148 

Krle: Skriv 

ferdig teksten 

om 

buddhismen og 

send den til 

Monika 

Matte: side 149 

De som er ferdige 

med side 149, 

kan gjøre side 

110 i 

oppgaveboka. 

Matte: side 150. 

De som er 

ferdige med side 

150, kan gjøre 

2-3 oppgaver på 

side 111 i 

oppgaveboka. 

ENGELSK 
 

 

  Workbook page 

76, nr 118: 

Minitalk. 

You can choose 

another famous 

person from LA 

Fremlegg i 

gruppe:Workboo

k page 76, nr 

118: Minitalk. 

You can choose 

another famous 

person from LA.  

 

 

 INFO 

Denne uka begynner vi med Lese – og skrivekurs.  Det er en egen lekseplan for 

det som ligger i lesekurspermen. 

I gym skal elevene få anledning til å presentere den idretten de holder på med 

på fritida. Enkelte idretter trenger egen instruktør, og det har vi fått avtalt for to 

av idrettene og elevene vil bli introdusert for en idrett i løpet av gymtimen.   

Noen elever ønsket å vise frem turn, men vi er da avhengig at det er noen 

trenere som kan komme og instruere oss.  Gi tilbakemelding til Ellinor. 

 

Ellinor (tlf. 92644240) og Monika (tlf. 46818574) 


	Ny ukeplan

