
UKEPLAN 6. TRINN UKE 16

FAG TIL
TIRSDAG

planleggingsdag

TIL
ONSDAG
20. april

TIL
TORSDAG
21. april

TIL
FREDAG
22. april

Norsk
Vi starter et leseprosjekt torsdag i 6B og fredag i 6A.  Alle skal velge en bok (av et
bestemt utvalg) og skal lese denne sammen med de andre som velger samme bok.
Lesingen skal planlegges og dere skal innom ulike roller for å få ulike perspektiver i
lesingen.

Lekse denne uken: Finne frem bibliotekkortet! (vi har bestilt litteraturpresentasjon på
Madla bibliotek neste uke)

Matte Brøk: Addisjon og subtraksjon med brøk.

Fullfør oppgave 5.38 på arket + Kikora tekstoppgaver fra stasjoner onsdag.

Vær nøye med føringen og vis hvordan du finner fellesnevner.

Engelsk Gå inn på dokumentet “Homework week 16 - The world in a hundred years from now” under
“lekser” i Classroom. Les teksten og svar på spørsmålet som du finner i samme dokument. 6B:
det er stor hjelp for dere dersom dere gjør leksen til torsdag.
Ingen gloser denne uken!

Ekstra utfordring: “Extra challenge week 16 - grammar” finner du under “lekser” i Classroom.
Husk å trykke på “lever”.

Mandag: Tirsdag Onsdag

Mattestasjoner B

Naturfag A

(Tur rundt Mosvannet)

Fysisk aktivitet

4. time

6B Musikk 5-6. time

6A Mattestasjoner i

5.-6. time

Torsdag

M & H

gruppe 2

Tema:
Helgefrokost :)

Fletteloff,
eggerøre og

muffins

Fredag

M & H

gruppe 2

Tema:
Helgefrokost :)

Fletteloff, eggerøre
og muffins



UKEPLAN 6. TRINN UKE 16

TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial
kompetanse

Vi fortsetter å øve på godt samarbeid, men vil også ha ekstra fokus på
språkbruk!!

Norsk Leseprosjekt - oppstart og informasjon.

Matematikk Brøk: Jeg kan finne fellesnevner og addere og subtrahere brøk med ulike
nevnere.

Engelsk Vi fortsetter med temaet “The future”. Vi skal lage en podcast innenfor temaet.

Naturfag Følelser

Samfunnsfag Middelalderen. Svartedauden og andre pandemier.

KRLE Etikk og etiske dilemma

Musikk Sang og bevegelse / forberede forestilling

Kroppsøving Lek , stafetter og løpsteknikk

Mat og Helse Helgefrokost! Fletteloff, eggerøre og muffins.

Gloser uke 16

Ingen gloser denne uken.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei alle sammen

HEI VERDEN dag blir tirsdag 24. mai kl 17-19. Viktig at dere sjekker at det ikke er kamp

denne dagen da arrangementet er obligatorisk skole (dere får fri tidligere siste skoledag)

Vi planlegger å sette opp en forestilling klassevis i uke 20. 6A onsdag 18. mai  og 6B torsdag 19.

mai. Begge forestillingene kl 18.  Det kan hende vi er litt tidsoptimister, men hold av datoen

inntil videre.

Vi har bestilt litteraturpresentasjon på biblioteket neste uke, så fint om alle finner frem

lånekortet/ eller oppretter digitalt lånekort. (6A tirsdag og 6B torsdag)

Hilsen Gudrun, Helene, Maren og Katharina


