
   
 

   
 

Ukeplan for 6.trinn.                     UKE 12        

Informasjon:  

- Elevene skal ha fagdag med temaet “hele mennesket”, og i forbindelse med dette “action 
painting” i kunst og håndverk. Det blir mye søl og gris, så det anbefales å ta på seg klær 
som er mørke, og det ikke er så farlig om får maling på seg. Elevene får malefrakker og 
poser over sko, men det er ikke alltid dette holder. 

- Studentene kommer tilbake til 6C, og skal være her i uke 12, 13 og 15. 
 

Dette skal du lære denne uken:   

NORSK   

   

Jeg vet hva et 
adverb er. 

SAMFUNNSFAG 

   

 Jeg kan presentere et 
ferdig produkt foran 
klassen. 

MATEMATIKK   

   

Jeg kan utforske, 
navngi og plassere 
desimaltall på en 
tallinje. 

NATURFAG 

 

  

Jeg kan si noe om 
sirkulasjonssystemet. 

ENGELSK 

   

I can name some of 
the cities and 
states in the USA. 

  KRLE  

 

Jeg kan skrive en 
faktatekst om islam.  

 

Dette må du ha med deg på skolen hver dag: 

Læringsbrett, skolebøker, pennal og matpakke 
Klær etter vær. Øv deg på å sjekke værmeldingen! 
Husk: Gymtøy, håndkle og skift dagen du har kroppsøving.  
 

 

6A: Kristoffer – krhoa010@osloskolen.no  

6B: Rebecca – rebecca.winter@osloskolen.no  

6C: Cecilie – cemoa005@osloskolen.no 

6D: Daniel – daniel0201@osloskolen.no  

Faglærere: Ioannis, Natalie, Sarah, Tor og Åsa. 

 



   
 

   
 

 

Forestill deg at du er vert for en geografi-podkast. Du skal lage et kort innslag der du snakker om 
landet du har fått utdelt i Europa-prosjektet.  

Imagine you are the host of a geography-podcast. You are to make a short feature where you talk 
about the country you are assigned in the project about Europe.  

Noen tips til hva du kan ha med i podkasten: 

- Fakta om landet: Hovedstad, innbyggertall, kultur (hvilke idretter er store i landet, kjente 
kunstnere, artister eller skuespillere fra landet, kjente matretter fra landet. 

- Historiske hendelser (Har det vært krig? Er det store personligheter som kommer fra 
landet? Har det skjedd noe viktig i landet?) 

- Turistnæring (Hva tiltrekker turistene til landet?) 
 

Bruk internett til å finne informasjon om landet du skal snakke om.  

Tips on what you can include in your podcast: 

- Facts about the country: Capital, population, culture (what sports are big in the country, 
famous artists or actors, famous dishes from the country) 

- Historic events (Has the country had wars? Are there any known personalities who come 
from the country? Has there been any important events in the country? 

- Tourism (What attracts tourist to your country) 
 

Use the internet to find information about the country you will talk about.  

Podkasten skal vare i minst 60 sekunder (1 minutt) og maks 5 minutter. Bruk iMovie til å spille inn.  

Husk å skrive et manus før du starter innspilling av podkasten din. Hele podkasten må være på 
engelsk! Lever innspillingen på Showbie. 

The podcast must be at least 60 seconds (1 minute) long, and maximum 5 minutes. Use iMovie to 
record your podcast. 

Remember to write a script before you start recording. The entire podcast must be in English! 

Hand in your recording on Showbie.  


