
6.trinn uke 10 
02.03 – 06.03  

 

 

Informasjon 

• Vi er tilbake etter en fin og innholdsrik 
uke på Vassfaret leirskole. 
 

• Denne uka blir det ikke m&h og 
musikk. 
 

• Tirsdag starter vi på periodens tema: 
Europa rundt. Timeplanen blir noe 
endret pga dette. Vi gleder oss til en 
spennende, morsom og lærerik 
periode 
 

• Onsdag får dere Multi 6B, og den må 
dere sette bokbind på innen fredag. 

Ukas mål 

 

Sosialt mål: Jeg kan vise målrettethet og bidra til et 
godt samarbeid. 

Norsk: Jeg kan skille mellom påstand og argument. 

Matematikk: Jeg kan gjøre om mellom gram, 
hektogram og kilogram. 

English: I know how to read and understand a text 
about kids from English- speaking countries. I know 
the difference between regular and irregular verbs. 

Samfunnsfag: Jeg kan fortelle om Europas 
lokalisering og grenser..   
 
KRLE: Jeg kan fortelle hva livssynshumanister 

tenker om virkeligheten, mennesket og etikk. 

Periodens tema: Europa rundt! 
(demokrati og medborgerskap) 

Lekser: 

Til: Hva: 

tirsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 

Tema: Globus s.fag, arb.bok: Lese s. 140- 143 og skrive 5 faktasetninger fra det du har lest. 

No: Salto 6B, rød skrivebok: Oppg. 1 s. 92 

Ma: Lekser: Smart Øving minst 30 min i løpet av uka. 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 

No: Salto 6B: Les s. 88-89 

Ma: Lekser: Smart Øving minst 30 min i løpet av uka. 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 

No: Skriv en tale om noe du er opptatt av.  

Ma: Lekser: Smart Øving minst 30 min i løpet av uka. 

6B: Du og Jeg, arbeidsbok: Les s. 68. Lag en forside med overskriften “Livssynshumanismen” 

og gjør oppg. S. 69. 

6A: Husk gymtøy! 

fredag 

No Les 15 min i egen bok. 

Eng: Read the text about Kids on Mission p. 106-107 out loud to an adult. Write 1-2 short 

sentences with facts about Kimberly and C.J. 

6A: Du og Jeg, arbeidsbok: Les s. 68. Lag en forside med overskriften “Livssynshumanismen” 

og gjør oppg. S. 69. 

6B: Husk gymtøy! 

 



Ukas ord og uttrykk: 

Norsk og tema: Øv på å skrive ordene riktig.  

kommunikasjon, avsender, budskap, mottaker, påstand, argument, lokalisering 

Engelsk: Øv på å forstå ordene. Øv på å bruke dem i setninger. Øv på uttale. 

English Norwegian How to use the word in a sentence: 

draw-drew-drawn 

throw-threw-thrown 

*complete 

flew 

paid 

**later 

lots of times 

hospital 

quit 

tegne-tegnet-tegnet 

kaste-kastet-kastet 

fullføre 

fløy 

betalte 

senere 

mange ganger 

sykehus 

gi opp 

The train travels through the tunnel every day. 
She drew a bicycle, and wanted her father to 
build it for her. 

I want to complete a mission. 

She flew a plane by herself. 

She paid for her lessons. 

He reached Florida a half months later. 

I have done it lots of times before. 

He has also raised money to build a hospital.  

Don`t quit  doing what you love. ♥ 

 

Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

8.30 
9.45 

Ukeplan og 
stilleles 

En No No No Ma No En 
Europa 

rundt 
No No 

9.45 
10.05 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.05 
11.05 

Na Na No En Ma 
Europa 
rundt 

Europa 
rundt 

Ma 
Europa 

rundt 
En 

11.05 
11.25 

Spising Spising Spising Spising Spising 

11.25 
11.45 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

11.45 
13.00 

K&H K&H 
Europa 
rundt 

Europa 
rundt 

Europa 
rundt 

Ma No  
Europa 
rundt 

Krle Krøv  

13.00 
13.15 

Friminutt 

Fri 

Friminutt Friminutt 

 
13.15 
14.15 

K&H K&H 

Klt Klt 

Krøv 
Krle 

FYFO FYFO 

14.15 
14.45 

Leksetid Leksetid Leksetid 

Fravær meldes i Skooler eller Mobilskole: SMS til 594 44 202.  Eks: “6 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.” 

Tlf teamkontor 6: 409 05 631 (OBS: Ikke sms til dette nr!)     


