
UKEPLAN 6. TRINN – UKE 23                       
Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste 

Mandag 05.06 Tirsdag 06.06 Onsdag 07.06 Torsdag 08.06 Fredag 09.06 

2.pinsedag 

 

Pinsen er "kirkens fødselsdag". 
Man feirer at den Hellige ånd 
kom over jorda, altså at noen 
ble kristne.  

Fysak 

 

Fysak 

 

Fysak 

 

Fysak 

 

FRI 
 6.2/6.3 i GYMSALEN. 
Instruere yngre barn 

6.1/6.4 GJØR 
ARBEIDSHEFTE OM KROPP 
OG HELSE 

HUSK GYMTØY 

Hjerte-lungeredning  Fremføring 

Aktivitets-

dag i skolegården 

 Spising / storefri  

10.55-11.15 / 11.45 

Spising / storefri  

10.55-11.15 / 11.45 

Spising / storefri  

10.55-11.15 / 11.45 

Spising / storefri  

10.55-11.15 / 11.45 

FRI 

 6.1/6.4 i GYMSALEN. 
Instruere yngre barn 

6.2/6.3 GJØR 
ARBEIDSHEFTE OM KROPP 
OG HELSE 

HUSK GYMTØY 

 Lage presentasjon om 
kropp og helse 

 Tur i nærmiljøet 
Aktivitets-

dag i skolegården 

 Slutt 13.45 

Leksehjelp til 14.45 

Slutt 13.45 

Leksehjelp til 14.30 

Slutt 13.45 Slutt 13.15 

 

Fag Mål 

 Norsk Jeg kan bruke faguttrykk i en presentasjon. 

Kroppsøving Jeg kan organisere en enkel aktivitet for yngre barn. 

Naturfag Jeg kan produsere en plakat om kroppen ut i fra gitte kriterier. 

 

Informasjon til hjemmet: 

Vi har den tradisjonelle «topp-til-tå»-uken på Ammerud uke 23. Vi skal ha fokus på helse og fysisk aktivitet. 

Elevene skal blant annet ha et minikurs i hjerte/lungeredning, samt instruere yngre barn i en gymtime.  

Viktig: 



Alle biblioteksbøker må leveres inn (selv om de ikke er lest ut.) 
 

Minner om sommeravslutning ved Vesletjern onsdag 14.juni kl. 17-19. Se eget skriv. 

 

Hilsen Eva-Pia, Hilde, Lars, Jan Fredrik, Kristian og Jørgen. 

 

 

 

LEKSER 

Hvordan skal du organisere tiden din? Å organisere tiden din kan du lære deg. Vi anbefaler dette forslaget, der du får gjort alle 

leksene på ca. en halvtime hver dag. 

Mandag 

Les minst 10 sider i 

biblioteksboken. 

5 minutter 

forberedelse, 

Les ukeplanen, glosene, 

få oversikt over hvilke 

fag du har de enkelte 

ukedagene, pluss lekser 

og mål. 

20 minutter 

Matematikk 

Les målet. Arbeid og 

gjør oppgavene i 20 

min. 

Tirsdag 

Les minst 10 sider i 

biblioteksboken. 

5 minutter Engelsk. 

Øv glosene ved å lese dem 

om og om igjen, i 5 

minutter. Sett nedtelling i 5 

minutter på klokka. 

20 minutter Matematikk 

Hvis du er ferdig: Gå inn på 

Youtube og søk på omvendt 

undervisning. Der er det 

flere interessante 

mattefilmer som forklarer. 

Onsdag 

Les minst 10 sider i 

biblioteksboken. 

30 minutter Engelsk 

Ta frem det du trenger. Les 

leksa og gjør 

skriveoppgavene. 

Øv gloser, slik: Les dem 

høyt 3-4 ganger. Når du er 

ferdig: skriv glosene i en 

liste 3 ganger. Til slutt les 

dem høyt igjen. (Å øve er 

en kunst.) 

Torsdag 

30 minutter Norsk 

Les igjennom målet 

først. 

Når ferdig: Pakk sekken 

din godt, sørg for at du 

har alt du trenger i 

pennalet, og bøkene til 

fagene du skal ha i 

morgen. 

Fredag 

 

Regning 

 

Sjekk leksekurven 

til din mattegruppe. 

Lesing/skriving 

 

Les teksten "Når ulykken er ute".  

 

Velg oppgave:  

 

1: Lag en tegneserie på 6 ruter utifra 

tekstboksen "Rekkefølgen når noe skjer" 

Engelsk 

Alle: 

Øv på teksten til "Can´t stop the 

feeling". 

Se skrivelekse under ukeplanen. Skriv i 

engelsk leksebok. 

Verb: 

Hear – heard – heard  (å høre) 

Teach - taught – taught (å undervise) 



 

Eller 

 

2: Skriv et spørsmål og svar til hvert avsnitt. 

Avsnittene heter "Puster vedkommende", "Puster han?", "Hjerte-lunge-

redning", "Sideleie" og "kunnskap redder liv".   

 

 

 

Understand – understood – understood 

(forstå) 

GLOSER: 

Engelsk Norsk 

cheese Ost 

To mend Å reparere 

To peel Å skrelle 

through  gjennom 

  

  

 

6.1 Lucas:  Nicolas   92 45 11 80 nicolas_robertson@hotmail.com 

6.2 Edgar:  Camilla  95 25 73 95 cneiden@hotmail.no 

6.3 Miriam: Ingjerd (FAU) 92 41 02 05 ingjerd.ramsfjell@hotmail.com 

6.3 Mona:  Kaltun Abdi  98 10 08 71 kahaa022@osloskolen.nomoden 

6.3 Oliver:  Marianne  92 67 12 11 mariaolse@yahoo.no 

6.4 Eirild: Astrid  (FAU) 47 64 24 69 wergeland.biem@gmail.com 

6.4 Konrad:  Joakim 46 78 07 34 joakim.froystein@gmail.com 

 

ENGELSK-LEKSE 

Nivå 1: Gule setninger 

Nivå 2: Alle setninger 

1. Gjør om setningene under til presens samtidsform (Present continuos), f.eks 

Lars sang in the choir. Lars is singing in the choir. 

Vanja listened to some music in her room. 

Pavel played football with his friends. 

Fatima washed her bike outside the house. 

Even drinks a banana-milkshake. 
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2. Gjør om setningene til preteritum - fortid (Simple past) for eksempel: 

I walk to the bus stop. I walked to the bus stop. 

I use the stairs, not the elevator.  

We talk for hours on the phone. 

We hurry to reach the train. 

I stop to watch the flowers. 

 

 

 


