
Ukeplan for
6. trinn

Uke 49 og 50

5.des -  16.des

Bursdagsbarn

6A: Sarah (10.12), Hedvig
(21.12)

6B: Anna (04.12), Sindre
(11.12)

Ukens ordenselever

6A
Uke 49: Atrisa og Tore
Uke 50: Lina og Håvard

6B
Uke 49: Lill og Audun
Uke 50: Sara og Levi

Fag Læringsmål

Norsk
Jeg kan skrive en god filmanmeldelse (vha kriterier og eksempeltekst)
Jeg kan bruke replikkstrek eller anførselstegn når jeg bruker direkte tale
Jeg kan reflektere over hva som passer å si i ulike sammenhenger

Matematikk
Jeg kan bruke ulike metoder for multiplikasjon (dele opp, oppstilling)
Jeg kan dividere ved å dele opp regnestykket.

Engelsk
Jeg kan fortelle om norske og engelske juletradisjoner
Jeg kan finne og skrive fakta på engelsk

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: Lage julekaker

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 snakker til andre på en fin måte
Jeg følger reglene i leker og spill (fokus på foursquare og fotball)
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Lekseplan for uke 49 og 50
HUSK INNLEVERING AV LEKSER TIL TORSDAG

49

Norsk leselekse (Bok)
Les 15-20 min hver dag. (Skolen Cappelen Damm har mange bøker)

Norsk- skrivelekse (Classroom)
Les og svar på oppgaver fra boka Mirakel.

Matematikk (Campus)
Se video og gjør de tildelte oppgavene på Campus.

Engelsk - Classroom + julesang/juledikt
Oppgaver fra Elev Kanalen på Classroom

50

Norsk leselekse (Bok)
Les 15-20 min hver dag. (Skolen Cappelen Damm har mange bøker)

Norsk- skrivelekse (Classroom)
Les og svar på oppgaver fra boka Mirakel.

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! Kapittelprøve denne uka.

Engelsk -Classroom + julesang/juledikt
Oppgaver til julevideo på Classroom

Gloser:
Uke 49- øv godt til onsdag Uke 50- øv godt til onsdag

We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
And a Happy New Year.

Good tidings to you,
And all of your kin,
Good tidings for Christmas,
And a Happy New Year.

We all know that Santa's coming,
We all know that Santa's coming,
We all know that Santa's coming,
And soon will be here.

Rudolph, the red-nosed reindeer
had a very shiny nose
and if you ever saw it
you would even say it glows.

All of the other reindeer
used to laugh and call him names
They never let poor Rudolph
play in any reindeer games.
(øv mest på disse)

Then one foggy Christmas eve
Santa came to say:
"Rudolph with your nose so bright,
won't you guide my sleigh tonight?"

Then all the reindeer loved him
as they shouted out with glee,
Rudolph the red-nosed reindeer,
you'll go down in history!
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Informasjon til hjemmet
★ Lystog 16.12: Hele skolen går lystog rundt blokkene. Håper alle kan ta med

lommelykt/hodelykt og refleks denne dagen slik at vi lyser godt opp.

★ Felles julelunsj i klasserommet 16.12: Se egen info fra klassekontakt/julekomitè.

★ Kirkebesøk: Tirsdag 20.12 skal hele skolen på en julegudstjeneste i kirken. For de som

eventuelt ønsker et alternativt tilbud på skolen må det meldes på mail til:

lassa.skole@stavanger.kommune.no innen 16.12.

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

(Penger Vippses til#560347). Takk for alle bidragene så langt:)

★ Mat & helse: Uke 49 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 50 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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