
          

Ukeplan for 6. trinn uke 42 

Dette jobber vi med denne uken: 

Norsk Nytt kapittel: Ulike måter å fortelle på: Handlingsreferat, replikker og skildring. 

Matte To- og tredimensjonale figurer. 

Engelsk New chapter: Trolls and heroes! Pronunciation (s/z). Fairytales. Phrase: Once upon a time.. 

Sosialt Være en god og lyttende samarbeidspartner både i oppgaver og i fellesskapet. 

Andre Naturfag: Kjemiens verden.  

 

Info:   

Torsdag skal 6. trinn være med på et opplegg om Helge Væringsaasen på Glomdalsmuseet. Vi deles i to 

grupper, der gruppene er der 2 timer hver. Alle møter på Glomdalsmuseet til kl 08.45. De som kjører buss, 

skal sitte på bussen helt ned til Elverum skysstasjon, og møter Joakim der.  

Blå gruppe starter med opplegget og går tilbake til skolen kl 11, slik at de rekker mat og helse på Ydalir kl. 12.  
Rød gruppe har undervisning på museet først og starter med opplegget kl.11 og går tilbake til Ydalir kl 13. 

 

Vi starter med elevsamtaler i løpet av uka.  

 

Minner om at de som ikke har levert tilbake IKT-skjema med underskrift, gjør det så raskt som mulig. Mye 

av hjemmearbeidet framover vil bli digitalt, da er det greit å kunne ta med seg PC hjem.  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.45-

09.45 
Norsk Norsk Matte Engelsk Norsk Norsk Blå: 

Glomdalsmuseet 

Rød: 

Arbeidsprogram

Matpause  

Norsk Norsk 

09.45-

10.00 
Friminutt  Friminutt  Friminutt Friminutt 

10.00- 

11.00 
Engelsk Matte Klassens time Engelsk Matte Nat Samf 

 

11.00-

11.30 
Matpause Matpause Matpause  Blå:  

Matpause 

Mat og helse 

 

Rød: 

Glomdalsmuseet 

 Matpause 

11.30-

12.00 
Langfriminutt  Langfriminutt 

 

Langfriminutt 

  

 Langfriminutt 

 

12.00-

13.00 
Kroppsøving  Nat Samf Matte Mat & 

helse 

K&H 

13.00- 

14.00 
Nat 

(j) 

Norsk Samf 

 

 

Forberedende arbeid hjemme: 

Hele uka Les 15 minutter hver dag. Øv godt på øveordene.  

Til onsdag Repetisjons oppgaver på Kikora.  Gjøremålet heter: Oppgaver uke 42.  

Til torsdag Practice saying this tongue twister: “Busy girls and boys make lots and lots of noise”. Read the jokes out 
loud. Can you find an English joke about princess or princesses to tell the class on the internet? You can 
practice here: Skolestudio --> Explore (fagrom) --> Trolls and heroes --> tongue twisters and jokes.  

Til fredag Les fortellingen “Heksekamp” (ark). Du skal kunne fortelle (muntlig) noe om HVEM fortellingen handler om, 

HVOR handlingen skjer og to ting om HVA hovedpersonen ser/opplever. Vi skal jobbe videre med teksten på 

skolen så det er viktig at du har forberedt deg godt og lest den nøye på forhånd. Les den minst 2 ganger! 

Ukas øveord Uke 42: Passasjerene – kupeen – begynte – terrasseleiligheter – skyggefulle  

 

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

 

https://feide-castor.kikora.no/c/#/home
https://www.skolestudio.no/Explore--Engelsk--6/4f67ee8a-16a5-47a9-b8e5-862de37c6c37--Trolls%20and%20heroes/view--podium--e52d0ee3-6dd9-4f89-a312-7a4ba1c0e267/6d85ac4a-bcc7-4939-85cc-27e187965d8a

