
Ukeplan for 6. trinn uke 20 og 21

* Håper dere hadde en fin 17. mai-feiring!

* I hele mai er vi med på MatteMaraton - en konkurranse som skal fremme

engasjement for realfagene, gi verdifull repetisjon innenfor alle emner i

matematikk, by på problemløsingsoppgaver og matematikk i praksis,

stimulere til samarbeid, og ikke minst få flere elever i fysisk aktivitet.

Sjekk ut hjemmesiden for mer informasjon.

* Mat og helse: I uke 20 har gruppe 2  m&h, resten av klassen starter

klokken 10:10. 6A har m&h torsdag, 6B fredag og 6C onsdag. I uke 21 er det

gruppe 1 som har m&h.

* Elevene har fri andre pinsedag, mandag 24. mai

* Minner ellers om:

- Gymsko, gymklær og drikkeflaske

- Fokusmålene for et godt læringsmiljø.

-Smittevernregler: God håndhygiene og god avstand. Takk for at dere bidrar :)

Vi ønsker alle en fin uke, Hilsen oss på 6. trinn :)

https://mattemaraton.no/


Ukeplan for uke 20

FAG LÆRINGSMÅL TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Norsk
Jeg kan skrive en argumenterende
tekst. Zeppelin lesebok: les “I fangeleiren” s. 184-190.

Svar på oppgaver i classroom.

Mate-

matikk

Jeg skal lære om:
-likeverdige brøker
-forholdet mellom brøk og
desimaltall
- addisjon, subtraksjon og
multiplikasjon av brøker med ulike
nevnere
-tekstoppgaver med brøk

Multi 6 oppgavebok

Velg enten s. 112, 114 eller 115. Gjør alle oppgavene på siden du velger

Ukas regnestykke. Vis utregning og rett deg selv med

kalkulator etterpå ;)

34 * 16 =

0,9 * 7 =

135 : 4 =

66,50 : 5 =

Engelsk - I can read and understand the
main ideas in an English text
- I can prepare an oral
presentation about a big cat

Gjør ferdig og øv på presentasjonen/teksten om Big Cats. Det blir fremføring i uke 21.

Les 15 minutter på ReadTheory eller på https://www.getepic.com/educators. På Epic logger du

deg inn med klassekoden som ligger på Classroom.

https://www.getepic.com/educators


Ukeplan for uke 21

FAG LÆRINGSMÅL TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Norsk
Jeg kan skrive en
argumenterende tekst. Zeppelin lesebok: les “Ildens hemmelighet” s.191-199

Gjør oppgaver i classroom.

Mate-

matikk

Jeg skal lære om:
-faktorer og primtall
-multiplikasjon og divisjon
med flersifrede tall
- multiplikasjon og divisjon
med desimaltall
-tekstoppgaver

Multi 6 oppgavebok

Velg enten s. 122, 123, 124 eller 125. Gjør alle oppgavene på siden du velger

Engelsk - I can read and understand
the main ideas in an English
text
- I can hold an oral
presentation about a big cat

Les minst 30 minutter på ReadTheory eller på https://www.getepic.com/educators. På Epic logger du

deg inn med klassekoden som ligger på Classroom.

Gjør deg klar til fremføring:

6b og c har på onsdag

6a har på torsdag

https://www.getepic.com/educators


Tema:

Norsk: Argumenterende skriving

Engelsk: Reading comprehension, oral presentation: big cats

Matematikk: Brøk, MatteMaraton

Naturfag: Atomer og molekyler

Samfunnsfag: Regioner og utvalgte land i Europa, presentasjon/ Wevideo ( utvalgt land med kriterier)

KRLE: De store verdensreligionene


