
   
 

   
 

Vekeplan 6. klasse                                                                                        veke 14 

Dag Fag Lekse 

Måndag 

Uteområde 

Svartebana 

 

8.30-13.20 

Gym 

(A-klassen har 

utegym) 

Matte 

Norsk 

Engelsk 

2. påskedag 

Tysdag 

Uteområde: 

kunstgrasba

na 

 

8.30-14.25 

Klassenstime 

SAMF/KRLE 

Aldersblanda  

“Glede andre og 

“STEAM” 

Til onsdag: 

Engelsk:  

Alle step: Øve på grammatikken s. 150-151 i Textbook. 

Norsk: 

10 minutt med “ti fingre” 

Vekelekse matematikk: 

Jobb 30 min på Multi Smart Øving 

 

Onsdag 

Uteområde:

Mellom 

bygga 

 

8.30-14.25  

Naturfag 

Matte 

Engelsk/KH 

Norsk/KH 

(B-klassen på 

tur, sjå info 

lenger ned) 

Til torsdag: 

Arbeidsbok til språkbok s. 10-12 

Samf./KRLE: 

Vere klar til framføring torsdag 

 

 

Torsdag 

Uteområde:

Svartebana 

8.30-14.25 

M&H/ musikk 

M&H/norsk 

Fysak 

Framføring 

minecraft- 

prosjekt 

PALS 

Til fredag:  

Samfunnsfag: 

Svar på oppg. 1-6 s. 146 i globus  

Norsk: 

Lese i 15  minutt  

 

 

Fredag:  

Uteområde:

kunstgrasba

na 

M&H/ musikk 

M&H/norsk 

Matte 

Nat.fag 

Gym 

 

  

 

 

 Mål for veka 

Matte Faktorar og primtal og øve meir på multiplikasjonstabellen.  

Multiplikasjon og divisjon med fleirsifra tal.  

Multiplikasjon og divisjon med desimaltal. 

Tekstoppgåver med multiplikasjon og divisjon.  



   
 

   
 

Gym Forstå og praktisere reglar for aktivitet og spel, og respektere 

resultata. 

Mat og helse Laksewok. Kva meiner me med fiskeri og havbruk. 

Norsk Repetisjon av verb, substantiv og adjektiv, personlege pronomen 

Gjere ferdig skuleavisa 

Engelsk Øve på verbforma persens perfektum på engelsk. Øve på å bruke 

det engelske språket i munnlege og skriftlege samanhengar. 

Kunst & handverk Lage utstilling med fuglane. Oppstart av tekstiloppgåve.  

Musikk Øve inn og framføre song og dans. 

Samfunnsfag Lære namne på verdsdelane 

Ha kjennskap til verdskartet og kor dei ulike verdsdelane ligg 

KRLE Ha kjennskap til kor ein finn mest av dei ulike religionane (knytt til 

verdsdelane i samfunnsfag) 

Naturfag Eg veit kva som skapar lyden me høyrer. 

Eg veit kvifor me høyrer lyden. 

Eg veit kva orda lydbølgjer og frekvens tyder.  

 

PALS: Kva ansvar har me/eg for at alle skal trivast på skulen kvar dag? 

 

Info til heimen 

 Hugs gymklede/innesko til kroppsøvinga 
 Faddersamarbeid onsdag: Maja, Linnea, Sebastian og Johannes Olai 
 6B har “Glede andre” i aldersblanda, medan 6A har “STEAM”.    


