
UKEPLAN 6. TRINN UKE 39

Ingen bursdagsbarn denne uken!

FAG TIL
TIRSDAG
28.09

TIL
ONSDAG
29.09

TIL
TORSDAG

30.09

TIL
FREDAG

31.09
Norsk
lese/
skrive

Skrivelekse: Spørsmål, påstand og begrunnelser. Fullfør teksten etter modellen “Bør
elevene få bestemme hvem de vil ha som lærere?” (utdelt ark + på elevdisk)
Teksten skrives i et google dokument ved hjelp av tekstbokser.

Mandag: Ta med norskleksen fra uke 38, alt for mange glemte å ta det med arket
ferdig utfylt forrige fredag.

Fullfør “Eg har venta på deg”
oppgavene på Classroom Norsk som vi
startet på uke 38.

Les minst 20 minutter i egen bok hver
skoledag = 80 minutter pr uke.
Hvis du ikke har bok hjemme finnes det mye
bra på biblioteket på “skolen”

Matte Fullfør Kikora Gjøremål
Regnerekkefølge fra uke 38

Primtallsfaktorisering og tekstoppgaver med
multiplikasjon (bruk algoritme 1)
Se presentasjon på elevdisk.

Engelsk Les teksten på s.51 i Textbook - “Me at eleven - Dan at eleven” Du kan også lytte til
teksten ved å klikke på linken.

Gjør oppgaven som ligger i Classroom - Homework week 39

Mandag

Gangeprøve

Gym inne:

B-klassen

skal

dusje.

Tirsdag

K & H

tredeling

Onsdag

Fysisk aktivitet

4. time

Torsdag

M & H

gruppe 2

Scones og

kakao

Husk forkle!

Fredag

M & H

gruppe 2

Scones og kakao

Husk forkle!

https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5f3e62937a08ec9c90cb5c72-5f3f1c6460e9d57667bada73
https://skolenmin.cdu.no/_/6-trinn/engelsk/engelsk-6-lyd-6017cf04e7a900202e92f0da-5ebbdd640d01500017631869-6019b480e4c86000730eaa51?showIntro=true
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TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Sokrates filteret og THINK!

Norsk Vi jobber med leseforståelse og læringsstrategier hjemme og på skolen.

Skriver tekster med påstander og begrunnelser

Bokslukerprisen - vi leser og vurderer tekstutdrag fra ny  litteratur.

Matematikk Multiplikasjon med flersifrede tall (algoritme 1)

Engelsk Sammenlignende tekst. Grammatikk: repetisjon og øving til prøve.

Naturfag Planetene i vårt solsystem - størrelser og avstander.

Samfunn Puberteten, hormoner og følelser

KRLE Guder i hinduismen

Musikk Sang og Soundtrap

Kroppsøving Tredeling med turn, styrke og ball-lek

Mat og Helse Bli kjent med regler og rutiner på kjøkkenet.

Vi lager scones.

Gloser uke 39

Engelsk                             Norsk

different forskjellig

shared delte

favourite favoritt

attached tilkoblet

cord ledning

doorbell dørklokke

careful forsiktig

parents foreldre

Quizlet

Bruk gjerne Quizlet når du øver på
glosene.  Følg denne linken

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei

Avslutningseksamen på Galtvort er bestått og vi er tilbake til vanlige Lassadager. Dere kan lese

mer og se bilder fra ukene på hjemmesidene våre.

Vi ønsker at elevene alltid har et sett med hodetelefoner i sekken. Det trenger ikke være noe

nytt og dyrt, bare det fører lyden rett inn i ørene når det skal lyttes til ulike tekster eller se

filmklipp.

https://quizlet.com/_a9feom?x=1qqt&i=1hytua
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Det går fint i Mat og Helse faget og vi håper elevene prøver oppskriftene  hjemme slik at dere

får smake. Eventuelt lager noe annet slik at de får erfaringer på kjøkkenet. Oppskriftene

ligger på elevdisk.

Fint om alle tar med eget forkle slik at vi slipper så mye klesvask hver uke. Det var mange som

glemte å ta med denne uken.

Vi har landet på at klassene dusjer etter gym annenhver uke slik at de kommer inn i rutiner.

Etterhvert vil vi få tilgang på nok garderober og da skal vi gi beskjed på planen..

Hilsen Halvor, Gudrun og Katharina


