
   
 

   
 

Ukeplan for 6.trinn.                     UKE     17    

Informasjon:  

-Søndag 23. April er det verdens bokdag. Vi blir å markere dagen med en “Bokdag” på mandag 
denne uken.   

 

Dette skal du lære denne uken:   

NORSK   

   

Jeg vet forskjellen på 
metaforer og “døde 
metaforer”.  

SAMFUNNSFAG 

   

Jeg kan fortelle hva 
som skal til for en 
bærekraftig 
utvikling. 
 

MATEMATIKK   

   

Jeg kan se 
sammenhengen mellom 
desimaltall, brøk og 
prosent. 

NATURFAG 

 

  

Jeg kan finne vårtegn 
i naturen.  

ENGELSK 

   

I can conjugate a 
verb.  

  KRLE  

 

Jeg kan samtale om 
hvordan det er å 
være buddhist.  

 

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.  
 

Lekse: 

- Lese 20 minutter i valgfri lesebok hver dag. 

- Engelsklekse på eget ark. 
 

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. 



   
 

   
 

 

 

Describing the World Around Us 

Objective: To understand adjectives and use them to describe objects, people, and places. 

Instructions: 

- Choose three objects from your home and write down three adjectives to describe each 
object. 

- Choose three people that you know (e.g. family members, friends, teachers) and write down 
three adjectives to describe each person. 

- Choose three places (e.g. park, beach, museum) and write down three adjectives to describe 
each place. 

 

Use the adjectives you wrote down to create three descriptive paragraphs: 

Paragraph 1: Describe one of the objects you chose using the adjectives you wrote down. 

Paragraph 2: Describe one of the people you chose using the adjectives you wrote down. 

Paragraph 3: Describe one of the places you chose using the adjectives you wrote down. 

Norsk oversettelse: 

Beskrive verden rundt oss 

Mål: Å forstå begrepet adjektiver og bruke dem til å beskrive gjenstander, mennesker og steder. 

Dette skal du gjøre: 

- Velg tre gjenstander fra hjemmet ditt og skriv ned tre adjektiver for å beskrive hver 
gjenstand. 

- Velg tre personer du kjenner (f.eks. familiemedlemmer, venner, lærere) og skriv ned tre 
adjektiver for å beskrive hver person. 

- Velg tre steder (f.eks. park, strand, museum) og skriv ned tre adjektiver for å beskrive hvert 
sted. 

 

Bruk adjektivene du skrev ned for å lage tre avsnitt der du beskriver det du valgte i forrige oppgave: 

Avsnitt 1: Beskriv en av gjenstandene du valgte ved å bruke adjektivene du skrev ned. 

Avsnitt 2: Beskriv en av personene du valgte ved å bruke adjektivene du skrev ned. 

Avsnitt 3: Beskriv et av stedene du valgte ved å bruke adjektivene du skrev ned. 

 

Use your writing book to solve the task. Take a picture, and hand in your work on Showbie. 

 

Svar på oppgavene I skriveboka di. Ta bilde og last opp på Showbie.  



   
 

   
 

 

 


