
Ukeplan 6.trinn 
 
Tema for uke 35 
 
Matematikk:  Jeg kan bruke hensiktsmessige fremgangsmetoder for å 

løse hoderegningsoppgaver.  
Norsk: Jeg kan øve på å bruke stemmen, tonefall og riktig 

uttale bevisst i fremføringer. 
Engelsk: 
 

I can talk about animals from the Northern America.  

Naturfag:  Jeg kan fortelle hvilke fem klasser virveldyrene blir delt 
inn i, og gi eksempler på dyr i de ulike klassene. 

Samfunnsfag:  Jeg kan samtale om hva som påvirker oss til å bli den vi 
er. 

Krle:  Jeg kan samtale om hvordan ulike mennesker kan leve 
sammen i et samfunn.  

Kroppsøving: 
 

Jeg kan følge regler i ulike aktiviteter. 

 
Lekser 
Norsk - Les til sammen 30 minutter i en valgfri bok i løpet av uka. 
Lekse denne uka er oppgave 6 a, b, c og d på side 8 i arbeidsboka. En av 
oppgavene er at du skal øve på et dikt. Øv på å bruke stemme, tonefall og 
uttale riktig. Film deg selv når du øver på diktet ved å bruke kameraappen på 
læringsbrettet. Diktet skal også fremføres på fredag i norsktimen. 
 
Engelsk – Find information about the grizzly bear. Write at least 7 facts (with 
your own words) in your book.  
Headline: Grizzly bears 
 
Matte – Velg mellom gul eller blå løype. 
Gul: Lag 4 tekstoppgaver der du bruker hoderegningsstrategier til å løse 
oppgavene. 
Blå: Lag 6 tekstoppgaver der du bruker hoderegningsstrategier til å løse 
oppgavene. 
 
Eksempel: To jenter og to gutter delte en kjekspakke. Jentene spiste 6 kjeks 
hver, mens guttene spiste 4 kjeks. Hvor mange kjeks var det totalt i 
kjekspakken? 
 
 
 
 



Informasjon 

 
 

• Vi skal ha mat og helse i år. Grunnet omstendighetene vi er i, er det 
ekstra viktig at alle elevene har rent forkle til hver mat og helse-time.  

 
• Vi må fortsatt unngå å dele for mye på utstyr. Derfor er det ønskelig at 

elevene tar med eget pennal. 
 

• Vi oppfordrer alle foresatte til å laste ned Skolemeldingsappen. 
 

• Nytt i år er at du kan søke fritak fra fysisk aktivitet på skolen. Fysak skal 
først og fremst være et tilbud for barn som ikke driver med fysisk aktivitet 
på fritiden. Hvis du/dere ønsker fritak for ditt barn, send en kort søknad 
med begrunnelse til Jan Petter (rektor). 

 

 

 
Hilsen lærerne på 6.trinn! 


