
Ukeplan for
6. trinn

Uke 34 og 35

22.aug - 2.sept

Bursdagsbarn

6A:

6B: Audun (21.08)

Ukens ordenselever

6A
Uke 34: Atrisa og Ludvig
Uke 35: Lina og Bjørn Johan

6B
Uke 34: Lill og Audun
Uke 35: Sara og Levi

Fag Læringsmål

Norsk
Jeg kan snakke om bøker og tekster jeg leser
Jeg vet når vi bruker og/å og kan bruke det i setninger

Matematikk
Vi repeterer de fire regneartene.
Fokus på innføring i rutebok.

Engelsk
Jeg kan lese med gode uttale, flyt og innlevelse
Jeg kan snakke om reise og sommerminner på engelsk

Naturfag
Jeg kan samtale om hva et økosystem er og gi eksempler på ulike
næringskjeder.

KRLE
Jeg kan fortelle om sentrale ritualer og leveregler fra hinduismen

Samfunnsfag
Jeg vet hva verdensdelene heter, og vi har ekstra fokus på Europa.

Kroppsøving Ulike samarbeidsøvelse og ballaktiviteter.

Kunst & Håndverk Klassevis: “En fargerik by” (akritektur/overlapping )
Jeg kan komponere og tegne ved hjelp av overlapping og fargebruk

Mat & Helse Jeg kan samarbeide med gruppen min om å følge oppskrifter
Tema: Bli kjent på kjøkkenet + fruktsalat

Musikk Jeg kan utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer

Sosial kompetanse Jeg kan klasseromsreglene.
Jeg inkluderer og inviterer andre med i lek
Jeg følger reglene i leker og spill (fokus på foursquare og fotball)
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Lekseplan for uke 34 og 35
HUSK INNLEVERING AV LEKSER TIL TORSDAG

34

Norsk leselekse
Les 15 min i egen bok hver dag. (Skolen Cappelen Damm har mange bøker)

Norsk skrivelekse
Se på Classroom.
Matematikk
Gjør oppgavene som ligger på Classroom. Se reglene som er limt inn i boken din, vær nøye med fin
føring. Oppgavene skal gjøres i rutebok, ikke på ark!
Engelsk (Engelsk skrivebok og Engelsk 6)
* LESING -Nivå 1 og 2 : Lese side 9 og 10 Nivå 2 og 3: Lese side 10 og 11
* Skrivelekse 1) Skrivelekse i bok: Skriv setninger til glosene dine
2)DIGITAL LEKSE: Skolen Cappelen Damm. Velg to av skriveoppgavene i “My summer holiday”

35

Norsk leselekse (Bok)
Les 15 min i egen bok hver dag. (Skolen Cappelen Damm har mange bøker)

Norsk skrivelekse
Se på Classroom.
Matematikk
Gjør oppgavene som ligger på Classroom. Se reglene som er limt inn i boken din, vær nøye med fin
føring. Oppgavene skal gjøres i rutebok, ikke på ark!

Engelsk (Engelsk skrivebok+ Engelsk 6)
* LESING Nivå 1 : Les side 14 Nivå 2 og 3 : Les side 14, 15 og 17
* Skrivelekse 1) Lag setninger med glosene + 2) Svar på 3 av spørsmålene på side 17

Gloser:
Uke 34 Uke 35

a camp - en leir
to explore - å utforske
by the sea - ved sjøen
good to see you - hyggelig å se deg

exciting - spennende
to entertain - å underholde
had a great time - hadde det kjempefint

Husk å øve godt til gloseprøve på fredag

scout-camp - speiderleir
sleeping bags - soveposer
blankets  - tepper
branches  greier

along the cliffs - langs klippene
gathering around - samlet rundt
ancestors - forfedre
anglers - fiskere

Husk å øve godt til gloseprøve på fredag
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Informasjon til hjemmet
★ Det var kjekt å se elevene tilbake på skolen på torsdag. Vi ser frem mot et lærerikt og

fint år på 6.trinn :)

★ Informasjon: Denne uken sender vi hjem en del ting i ranselposten: Timeplan, ukeplan,

grupper for tredeling og mat og helse og klasseliste. Det er fint om du gir beskjed dersom noe

av informasjonen på klasselisten ikke stemmer. Ukeplaner og aktuell informasjon vil fremover

bli lagt på linksidene. Det anbefales å abonnere på nyheter.

★ Skolebøker: I starten av året deler vi bare ut Engelsk 6. Skolen skal bestille nye lærebøker i

norsk og matematikk- disse blir sendt hjem etterhvert.

★ Foreldremøte: Det blir foreldremøte for mellomtrinnet torsdag 1. september klokka 18.00.

Etter felles start i mediateket, går vi klassevis.

★ Sosialt fokus: Vi har litt ekstra fokus på å følge regler i leker og spill (med fokus på

foursquare og fotball) Ta gjerne en prat hjemme om hvorfor det kan være lurt med felles regler.

★ Mat & helse: Uke 34 er det gruppe 1 som har praktisk mat og helse- det betyr at gruppe 2 i

6B starter klokka 10 torsdag 25.08 og gruppe 2 i 6A går hjem 12.30. Uke 35 er det motsatt.

Vi ønsker at alle elevene har med seg egne forklær til disse timene.

★ Skoleutstyr:

-Ha med pennal og oppladet Chromebook hver dag. BRUK CHROMEBOOKETUI !!

-Fint om de som har hodetelefoner tar det med på skolen. Det er en del kjekke oppgaver vi

kan legge opp til dersom alle har med hodetelefoner.

-Husk gymklær og dusjetøy til gymtimene på fredag.

★ Perm til tester/prøver: Vi legger prøver og målsjekker i denne permen. Fint om dere kan

kvittere og hjelper elevene med å få dem tilbake til skolen. På forhånd takk for hjelpen:)

★ Fravær mailes til kontaktlærer. Vi oppfordrer dere til å bruke e-post når vi skal kontaktes.

Ønsker alle ei nydelig uke!

Hilsen alle oss på 6.trinn
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