
6.kl. uke 7, 2022 
Ukens bibelvers: Men Åndens frukt er kjærlighet, 

glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, 

trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Gal 5.22 

Månedens tema: Tilgivelse og overbærenhet 

Lekser Til tirsdag  Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk 

 

 Rett diktat fra uke 5. Få underskrift.   
Les side 146-147 i norskbok. Lær deg 

ordene striper, figurer, verbaltekst 

betyr.  

Øv på diktaten. Skriv i øvebok.   

    
Les side 148-149 i norskbok. Les 

både tekst og tegneserier.  

Øv på diktat, skriv så fint du kan i øvebok. 
Diktat på torsdag.    

Gjør oppgave 2 side 153.   
Lag små ruter og tegn svarene i norsk 

skrivebok  

Oppgave på classroom. 

Levers digitalt 

«Noen spørsmål fra Marit»  

Diktat Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 
ydmykhet og selvbeherskelse. Dette er ukens bibelvers fra Galaterbrevet. 

Matte Gjør s. 13-14 i Matemagisk 6B  Gjør s. 21 i Matemagisk 6B  

Engelsk 

 
 Workbook: Gjør oppg. 114 s. 73-74. 

Skriv spørsmål og svar ut fra 
tekstene om Washington og New 
York. 

 Prøve i uregelrette verb:  
Øv på utdelt ark:  
Send, set, shake, shine, shoot. 

Samf./natur     

Andre ting  Husk gymtøy!   

Læringsmål 

Og tema 

Norsk: Vi avslutter språk-artikkel og starter på “Tegneserier”. 

Matte: Vi jobber med vinkler og parallelle linjer 
Engelsk: Kjenne til geografi og kultur i ulike engelsktalende land som Storbritannia og USA. 

Samfunn: Tverrfaglig arbeidsplan 

Naturfag:  Vi lærer om atomer og molekyler 
Musikk: Tverrfaglig arbeidsplan 

Forrige uke fokuserte vi på godhet i 5-6.klasse. De fikk også besøk av noen 10.klassinger som fortalte litt om hvordan de har hatt det. I 
uke 14 blir det godhetsuke på hele skolen.       Vinterferien er i uke 9. Etter vinterferien vil det bli elevsamtaler og foreldresamtaler. 
6.klasse får dermed en egen oppgave med meg i lekse nå på fredag, der de får fortelle litt om hvordan de har det på skolen. 
Bare ta kontakt om dere lurer på noe :) 
Kontaktlærer, Marit Bådsvik, marit.baadsvik@skg.as 
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