
Ukeplan for
6. trinn

Uke 47 og 48

21.nov -  2.des

Bursdagsbarn

6A:

6B: Margrethe 25.11

Ukens ordenselever

6A
Uke 47: Jacob og Sarah
Uke 48: Anna og Ludvig

6B
Uke 47: Lasse og Harald
Uke 48: Iver og Mikkel

Fag Læringsmål

Norsk
Jeg kan lage spørsmål jeg bruker i et intervju
Jeg kan bruke direkte tale når jeg skriver et intervju
Jeg kan skrive en god bok,- og filmanmeldelse

Matematikk
Jeg kan bruke ulike metoder for multiplikasjon (dele opp, oppstilling)
Jeg kan multiplisere med desimaltall

Engelsk
Jeg kan lese med gode uttale, flyt og innlevelse
Jeg kan skrive og fortelle om Qatar på engelsk
Jeg kan skrive en engelsk tekst

Naturfag
Jeg kan kode en robotbil ved hjelp av mikrobit.

KRLE
Jeg kan fortelle om sentrale ritualer, guder og leveregler fra buddhismen.

Samfunnsfag
VM i Qatar: Geografi - menneskerettigheter - likestilling - ytringsfrihet

Kroppsøving Ulike samarbeidsøvelse og ballaktiviteter

Kunst & Håndverk Tredeling (sløyd/kunst/foto)
Foto: Jeg kan bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere
prosesser og produkter.

Mat & Helse Jeg kan samarbeide med gruppen min om å følge oppskrifter
Tema: Kyllingdigg og pepperkaker

Musikk Jeg kan lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med kropp, stemme
eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet.
Jeg kan bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og
bearbeide musikk

Sosial kompetanse Jeg kan og følger klasseromsreglene.
Jeg prøver å inkludere i lek og på nett
Jeg følger reglene i leker og spill (fokus på foursquare og fotball)
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Lekseplan for uke 47 og 48
HUSK INNLEVERING AV LEKSER TIL TORSDAG

47

Norsk leselekse (Bok)
Les 80 minutter i løpet av uka (et leselodd). (Skolen Cappelen Damm har mange bøker)

Matematikk (Classroom og Skolen.cdu)
Gjør oppgavene som ligger på Classroom i skriveboken din + tildelte oppgaver på Skolen.cdu.

Engelsk - skrivebok og Engelsk 6)
*LESELEKSE: Nivå 1 : s. 74 Nivå 2: s. 74 og 75 Nivå 3: s. 74-76. Les høyt og oversett
*Skrivelekse:
1)Skriv setninger til glosene og svar på 3 av oppgavene på side 77 i skriveboken din.
2)Bli ferdig med presentasjonen om Qatar vi startet med på tirsdag.

48

Norsk leselekse (Bok)
Les 80 minutter i løpet av uka (et leselodd). (Skolen Cappelen Damm har mange bøker)

Norsk- intervju (Classroom)
Intervju noen hjemme og skriv inn svarene. Se kriterier på Classroom

Matematikk (Classroom)
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 6)
LESELEKSE: Nivå 1 og 2: s. 80-81 Nivå 3: s. 80-82 . Les høyt og oversett
*Skrivelekse: Skriv setninger til glosene og svar på 3 av oppgavene på side 82 i skriveboken din.

Gloser:
Uke 47 Uke 48

lead role - hovedrolle
audience - publikum
lines - replikker
silent - stille
pulls a funny face - lager en morsom
grimase
make a fool of myself - dummer meg
ut
orphanage - barnehjem
dress rehearsal - generalprøve

Husk å øve godt til gloseprøve på
fredag

support- støtte
recommen- anbefale
relief- lettelse
escaped- flyktet
belonged to- tilhørte
effort- anstrengelse
fair price- rettferdig/rimelig pris
completely worn out- fullstendig utslitt

Husk å øve godt til gloseprøve på fredag

An-Magritt RomundstadMona Pedersen

mailto:mona.pedersen@stavangerskolen.no
https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket-5f3e62937a08ec9c90cb5c72
https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket-5f3e62937a08ec9c90cb5c72
mailto:an-magritt.feragen.romundstad@stavangerskolen.no


Informasjon til hjemmet
★ Biblioteksbesøk: Mandag 28.november skal klassene på biblioteksbesøk klassevis. 6A skal

klokka 09.00, mens 6B skal være der klokka 12.00. Vi sykler ned, så sjekk at sykkelen virker

som den skal og ta med sykkellås. På biblioteket får elevene presentert nye bøker av

bibliotekar, og det vil være mulig å låne med seg bøker hjem. For å få lånekort til ditt barn,

bruk linken, og fyll inn informasjon om ditt barn før 25. november

https://solvberget.bib.no/cgi-bin/m2?mode=ln-kanskjenylaaner

★ Gratis svømmekort: På torsdag forrige uke fikk elevene utlevert det ferdig produserte nye

svømmekortet som gir gratis inngang i svømmehaller. Svømmehallene som kan benyttes i

publikumsåpningstiden er Finnøy svømmebasseng, Hetlandshallen, Hundvåghallen,

Kvernevikhallen, Rennesøyhallen og Tastahallen. Kortet er merket med elevens navn og skole.

Ta godt vare på kortet. Dette er et kort som varer i flere år. Det blir gitt ut et oblat med årstall

til å klistre på kortet før nytt skoleår.

★ Omvendt julekalender: Se utlevert informasjon på eget skriv. Husk å returnere konvoluttene

elevene får hjem innen 1. desember (Penger Vippses til#560347)

★ MMR- vaksine: Elevene blir vaksinert 30.11 (6B) og 01.12 (6A). Brit informerte klassene i

uke 46. Informasjon sendes hjem på Helsenorge. HUSK å svare Ja/nei på vaksine i dette

skrivet.

★ Høstens leseuker (uke 46, 47, 48): Vi ønsker å motivere elevene til ekstra leseinnsats på

skolen og hjemme, og skal derfor ha leselotteri i slutten av uke 48. Elevene fargelegger lodd

underveis etter hvor mange minutter de har lest (1 lodd på mellomtrinnet er 4* 20 min). Husk

å signere leseloddark hjemme. Tusen takk til klassekontaktene som stiller med to kinobilletter

til hver klasse:) Vi tar også mot småpremier om noen har noe å donere.

★ Mat & helse: Uke 47 er det gruppe 1 som har praktisk mat og helse- det betyr at gruppe 2 i

6B starter klokka 10 torsdag 10.11 og gruppe 2 i 6A går hjem 12.30. Uke 48 er det motsatt.

Vi ønsker at alle elevene har med seg egne forklær. Ha også med strikk til håret og forkle.

★ Skoleutstyr:

-Ha med pennal og oppladet Chromebook hver dag. Bruk chromebooketui!

-Fint om de som har hodetelefoner tar det med på skolen.

-Husk gymklær og dusjetøy til gymtimene på fredag.

★ 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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