
Ukeplan uke 49 for 6. klasse                                

 Onsdag  Torsdag  Fredag       

 
 

 

 

 

Mandag  Tirsdag  
1             Mat og helse.  

Vi lager julekaker. 

Ta med kakeboks så 

får du med deg litt 

kaker hjem.  

Naturfag m/Veronica 

 

Matte m/Veronica Matte m/Veronica  Naturfag m/Veronica  

2    

        
Matte m/Veronica KRLE m/ Ida Emilie 

 

 

Engelsk m/Charlotte  

 

Generalprøve til 

juleforestillingen.  

3       Naturfag m/Veronica 
4        Norsk m/Veronica 

 

Kunst og håndverk m/ Ida 

Emilie og Veronica  

Norsk m/Veronica 

5  

6     Samfunnsfag m/Erlend  KRLE m/Ida Emilie  

Musikk m/Erlend 

 

Ukas mål:     UNDERSKRIFT:  

Uke 49   Jeg har forstått innholdet i 
og kan gi eksempler på 
målene 

Norsk 

 

Leseforståelse:  
Jeg kan finne informasjon i en tekst (finne informasjon direkte i teksten).  
Jeg kan forstå teksten (lete i teksten og selv trekke slutninger).  
Jeg kan tenke over en tekst (her må du bruke egne tanker, meninger, erfaringer og kunnskap for å svare). 
Rettskriving: Jeg har jobbet med ord med sj-lyden.  

 

Matte Vi avslutter kapittel 3:  
Jeg kan gjøre om mellom ulike måleenheter for både vekt og lengde. 

 

Engelsk I am working in my Christmas booklet, learning new English words about Christmas. 
I can write and talk about what I am doing right now. 

 

KRLE  Jeg har valgt meg en julefortelling eller en julesang fra kristendommen som jeg skal jobbe videre med.   

Naturfag Jeg vet hvordan magneter virker.  
Jeg kan beskrive hvor polene på forskjellige magneter er.  
Jeg kan forklare hvordan like og ulike poler virker på hverandre. Jeg har utforska hvordan forskjellige materialer blir 
påvirket av hverandre.  

 

Mat og 

helse 

Jeg kan følge oppskrifter og bake julekaker.  
Jeg bidrar godt på gruppa mi når vi har mat og helse (under matlaging, oppvask og rydding).  

 

 



Lekser:      
 Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  Til tirsdag 

N
O
R
S
K
 

Gjør ferdig spørsmål til teksten «Det skulle 
bare være en enkel operasjon».  
 
Øv på sangen til juleforestillinga. Bruk kor 
arti og finn sangene der.  

Øv på replikkene til 
juleforestillinga og skuespillet 
«Den vesle bygda som glemte at 
det var jul». 

Gjør ferdig arbeidsarkene med 
ord med sj-lyd.  

 

M
A
T
T
E
  Gjør side 1 i matteheftet ditt 

merket med drilloppgaver måling 
og enheter.  

Gjør side 4 i matteheftet ditt 
merket med drilloppgaver 
måling og enheter. 

 

K
R
L
E
 

    

N
A
T
  

F
A
G
 

Har du husket å sjekke brannsikkerheten 
hjemme? Bruk sjekklista side 7 i hefte du 
fikk fra Torfinn for å svare. 

   

E
N
G
E
L
S
K
 

Write five sentences about what you or 
someone else in the house is doing right 
now. Remember to use the –ing form of 
the verb. 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Hilsen Veronica  

Telefonnummer:  

Skolen: 76 11 44 24 

Veronica: 97163323 

Informasjon: 

 Onsdag 8.desember skal vi lage julekaker på mat og helse. Ta med egen 

kakeboks så får du med deg kaker hjem.  

 Tirsdag 14.desember er det juleforstilling i kultursalen kl. 17.30. Elevene i 6.og 

7.klasse vet hvilke kostymer de trenger.  

 


