
Ukeplan for
6. trinn

Uke 5 og 6

30.jan -  10.feb

Bursdagsbarn

6A:

6B: Magnus (08.02)

Ukens ordenselever

6A
Uke 5: Ylva og Ole
Uke 6: Hedvig og Mats

6B
Uke 5: Isak og Margrethe
Uke 6: Mathias og Anna

Fag Læringsmål

Norsk
Jeg kan skrive en god appell og et leserinnlegg (vha kriterier og modeller)
Jeg kan finne gode argumenter for og mot en sak og kan argumentere på
en saklig og god måte.
Jeg kan fortelle noe om samisk språk og kultur

Matematikk
Jeg kan beskrive ulike geometriske figurer.
Jeg kan regne omkrets og areal av firkanter og trekanter.

Engelsk
Jeg kan fortelle om utvandringen til Amerika på engelsk
Jeg kan finne og skrive fakta på engelsk
Jeg kan lese med god uttale, flyt og intonasjon

Naturfag
Jeg kan fortelle om jordklodens ytre skall.

KRLE
Jeg kan fortelle om religionen til samene
Jeg kan fortelle om religiøse minoriteters situasjon i Sapmi

Samfunnsfag
Jeg kan fortelle noe om hverdagen og samfunnet i vikingtiden.

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: Matsvinn(bruk av brød og bananer- arme riddere og bananbrød)

Musikk Jeg kan utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
fra samtiden og historien.
Jeg kan reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske
musikktradisjoner, bevares og fornyes.

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 5 og 6
HUSK INNLEVERING AV LEKSER TIL TORSDAG

5

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

Norsk- skrive(Classroom)
Les teksten og svar på oppgavene med hele setninger

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 + skrivebok
LESELEKSE: Nivå 1: s.114 og første avsnitt side 115 Nivå 2: s. 114 og 115 Nivå 3: s. 115-116
Les høyt og oversett
*Skrivelekse (bok): Skriv gode setninger til glosene og svar på oppgavene nederst side 116.

6

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

Norsk- skrivelekse (Classroom)
Les og svar på oppgaver som ligger på Classroom

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

Engelsk - Engelsk 6 + skrivebok
LESELEKSE: Nivå 1: s.117 Nivå 2: s.117 og 118 Nivå 3: s.117-119 Les høyt og oversett
Skrivelekse (bok): Skriv gode setninger til glosene og svar på spørsmålene side 119.

Gloser:
Uke 5 - øv godt til fredag Uke 6 - øv godt til fredag

a dream - en drøm
a journey - en reise
to leave - å forlate
to arrive - å ankomme

a steamship - et dampskip
handshake - håndtrykk
plenty of - mye

to be homesick - ha hjemlengsel
accept - takke ja
comfort - trøste
prove - bevise

received - fått
sheets - laken
probably - antakelig

Areal av firkanter Areal av trekanter Areal og omkrets

Arealet blir: g*h:2 = 7 cm*4 cm: 2 =14 cm2

Omkrets:
Lengden rundt- måles i mm, cm, dm,
m….

Areal:
Flatemål, flateinnhold. Hvor stort
område som området dekker. Måles i
mm2, cm2, dm2, m2 …
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Informasjon til hjemmet

★ Engelskdag på skolen tirsdag 14. februar. Alle på skolen stiller i “skoleuniform” og snakker

engelsk hele dagen. Elevene kan ha på seg hvit skjorte/bluse/topp og mørk bukse/skjørt. I

lunsjen blir det servert scones med krem og syltetøy og te (ta gjerne med vanlig matpakke i

tillegg). Vi blir veldig takknemlige om noen foreldre kan stille med scones. Meld fra til

kontaktlærer om du kan bidra med scones innen tirsdag 7. februar.

★ 6A: Vi har for tiden elevsamtaler med alle elevene, der vi bl.a. snakker om læringsmiljøet. Når

alle samtalene er gjennomført vil vi invitere til utviklingssamtaler, med fokus på å bli kjent,

sikre et godt hjem-skole-samarbeid, og oppdatere på hvordan det går faglig og sosialt. For 6B

vil det bli utviklingssamtaler rundt påske.

★ Bærekraftsuker (uke 6 og 7): Vi samarbeider med 7.trinn om å jobbe tverrfaglig med emnet

med ulike innfallsvinkler. Elevene kommer til å bli delt i grupper på tvers av klasser og trinn. Vi

setter av timene som vanligvis blir brukt til tredeling til å jobbe med emnet disse ukene. Vi vil

også ha fokus på dette emnet i Mat og helse og Kunst og håndverk. ….?

★ Skoleutstyr:

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

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

-Husk gymklær og dusjetøy til gymtimene på fredag.

★ Onsdag 1. febr: K&H, Fotofortelling med Beate/rød gruppe: Ta med minst ti små figurer, for

eksempel Playmo, Lego, Sylvanien, dinosaurer, biler, hus, trær osv. Disse skal du bruke til å

lage fotofortelling av. De skal bo i ranselen din eller på skolen i noen uker framover. Dette blir

gøy og morsomt! Kjempeviktig at du har med oppladet CB også, det er ditt verktøy i prosessen.

★ 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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