
UKEPLAN 6. TRINN UKE 46

Vi gratulerer Aksel (16.nov) og Kaja (18. nov) med 11 årsdagen!

FAG TIL
TIRSDAG

16.11

TIL
ONSDAG

17.11

TIL
TORSDAG

18.11

TIL
FREDAG

19.11
Norsk lese/
skrive Til tirsdag: Jobb videre med planlegging av teksten din i planleggingsrammen!

Til fredag: Fullfør teksten som vi jobber med på skolen på tirsdag og onsdag på skolen.
Se gjennom vurderingskriteriene og gjennomfør før du leverer.

Leselekse: Pdf på elevdisk/ norsk:: Les eksempelteksten “Kistefjes” side 146 - 151 i
kapittelet Krim og Spenning. Tenk gjennom hva du kan svare på spørsmålene side 153
(ikke skrive) Diskuter gjerne svarene med en annen elev på trinnet etter at dere har lest
teksten.

Vi anbefaler å lese 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 Kikora - desimaltall og brøk

Fullfør oppgavene som er tildelt på
Kikora.

Kan du det nå? Fullfør oppgavene som ligger
på elevdisk.  Vær nøye med fin innføring!

Engelsk The USA
Fullfør sidene om Landmarks og Facts about New York City (tildelt i Classroom 2. nov).
Du finner faktaside om New York på Classroom, ved siden av presentasjonen.

Hør på sangen Empire state of mind, minst fem ganger. Lær deg refrenget
utenat. Klikk her for å se teksten.

Mandag:

MMR

Vaksine 6B

Gym inne:

Begge

klassene skal

skifte og

dusje.

Tirsdag

6A

Mattestasjoner

K & H

tredeling

Onsdag

6B Mattestasjoner

Fysisk aktivitet

4. time

Husk innesko!

Torsdag

M & H

gruppe 1

Søt gjærbakst

Fredag

M & H

gruppe 1

Søt gjærbakst

https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5f3e62937a08ec9c90cb5c72-5f3f1c6460e9d57667bada73
https://www.youtube.com/watch?v=ZW2xa__89p0&ab_channel=ShadowMusic
https://www.google.com/search?rlz=1CATAVM_enNO970NO970&q=this+might+might+inspire+you+song+lyrics&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjInev5y5L0AhWLjosKHT77ApYQBSgAegQIARA4&biw=1366&bih=665&safe=active&ssui=on
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TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Vi har fokus på å unngå unødvendig kommentering og at det ikke alltid er hva vi
sier som kan bli oppfattet dumt, men hvordan vi sier det.

Norsk Tema: Å skrive en spennende fortelling.  Jeg kan ved hjelp av planleggingsskjema

skrive en spennende fortelling.  Jeg vet hva “in medias res” betyr.

Vi jobber med leseforståelse og læringsstrategier hjemme og på skolen.

Matematikk Vi øver på multiplikasjon av desimaltall med 10, 100 eller 1000

Vi øver på multiplikasjon av heltall med desimaltall.

Engelsk Vi leser og lærer om flere engelsktalende land, nå har vi fokus på USA.

Grammatikk: Verb i preteritum.  Jeg vet at regelrette verb får -ed ending i

preteritum.  Yesterday I walked to school.

Naturfag Energi for en levende jord.

Hvordan vi utnytter vi energi i dagliglivet,

Samfunnsfag

KRLE Buddhismen

Vi bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn.

Musikk

Kroppsøving Lek og samspill.  Studentene har ansvar for aktivitetene

Mat og Helse Tema: Søt gjærbakst

Bli trygg på oppvaskrutiner og samarbeid på kjøkkenet.

Gloser uke 46- New York

Engelsk                             Norsk

to inspire å inspirere

a journey en reise

borough bydel

floors etasjer

lake innsjø

to destroy ødelegge

entrance inngang

Quizlet

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

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei

Vi begynner med begge 1’er gruppene i Mat og Helse. Det fører til at gruppe 1 i 6A får to

ganger på rad, men vi har en plan med det og det skal bli helt rettferdig for alle gruppene når

året er slutt:)

Hilsen Helene, Gudrun og Katharina

https://quizlet.com/_aldkcn?x=1jqt&i=11wxdk
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