
          

Ukeplan for 6. trinn uke 43 

Dette jobber vi med denne uken: 

Norsk Første- og tredjepersons fortelling. Virkemidler: Frampek, spenningskurve og skildring.  

Matte 2D figurer og vinkler.  

Engelsk Talk about fairytales. Grammar: was or were? Jack and the beanstalk – work sheets. 

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

Andre Samfunnsfag: Fullføre spørreundersøkelsene + nytt tema “Hele verden” (geografi) 

 

Info:  

 

Vi har nå vært inne i en lengre periode med mange framføringer og presentasjoner i flere fag, og vi er 

mektig imponert over både samarbeidet i gruppene, innsatsviljen og gjennomføringen av presentasjonene! 

Dette har vært meget bra! Dette er virkelig en gjeng flinke og trygge elever! Klapp på skuldra til alle!        

 

Vi fortsetter med elevsamtaler denne uka. Utviklingssamtaler starter vi med neste uke (44).  

Se eget skriv angående tider for samtaler. Dette sendes hjem i løpet av uka. 

 

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.45-

09.45 
Norsk Norsk Matte Engelsk Norsk Norsk Norsk Norsk Norsk Norsk 

09.45-

10.00 
Friminutt           

10.00- 

11.00 
Engelsk Matte Nat. Samf. Engelsk Matte Engelsk Matte  Nat Samf 

 

11.00-

11.30 
Matpause Matpause 

  

Matpause 

  

 Matpause 

 

 Matpause 

 
11.30-

12.00 
Langfriminutt Langfriminutt 

  

 Langfriminutt 

 

 Langfriminutt 

 

 Langfriminutt 

  
12.00-

13.00 
Kroppsøving  

Inne 

Arbeidsøkt Matte Mat  

& 

helse 

Matte Mat  

& 

Helse 

 

K&H 

3-deling 
13.00- 

14.00 
Samf Samf 

 

Forberedende arbeid hjemme: 

Hele uka Øv på blimE-dansen! Les minst 15 minutter hver dag. Øv godt på øveordene (diktat fredag). 

Til onsdag Skolestudio-> To- og tredimensjonale figurer -> firkanter -> gjør oppgave 3.4a og 3.4b eller klikk HER.  

Til onsdag (blå) 
Til torsdag (rød) 

Listen to his story: “Jack and the bean stalk” Try to remember parts of it, and practice telling about it to 
someone at home. Who is the story about? What happens? How does it end? What is your favourite part? 
We are going to read, translate and work further with this story at school. Come prepared.  

Til fredag Les eksempelet på en skildring flere ganger og skriv en kort skildring selv til et av bildene på arket. 

Oppgaven ligger også i Teams for de som ønsker å gjøre den digitalt (legges ut mandag).  

Ukas øveord 
Diktat fredag 

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

Uke 43: gjennom – gjemsel – fjellet - godt - hver  

 

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

 

https://www.skolestudio.no/Multi--Matematikk--6/0de37d55-bd8e-4b6a-90b3-195eb182e161--3%20To-%20og%20tredimensjonale%20figurer/view--podium--08d3246b-0b73-4c89-a7d0-3c8b6325015c/72005af7-4ae0-4621-bd9d-dd835d102dfe
https://www.youtube.com/watch?v=Sg0Bf2VAvlk

