
UKEPLAN 6. TRINN UKE 2

Vi gratulerer Anna Maila med 12 årsdagen 16. januar!

FAG TIL
TIRSDAG
11. januar

TIL
ONSDAG

12. januar

TIL
TORSDAG
13. januar

TIL
FREDAG

14. januar
Norsk Classroom Norsk: Les teksten “Kjerringråd mot tårer når man skjærer løk” som ligger i

Classroom og svar på oppgavene som ligger i dokumentet.

Fullfør A3 arket om da/når og/å som vi jobbet med i uke 1.  Gjør dette innen onsdag.

Ta med bok i sekken eller en du kan ha i boksen på skolen. Du skal ha en bok
tilgjengelig når vi setter av tid til stillelesing i klasserommet.

Hvis du har en lydbok du holder på med er det ok, men vi skal ikke starte på ny bok hver gang..
Matte Kikora: Fullfør begge oppgavene du fikk tildelt i uke 1

● Sylinder, kjegle og kule
● Prismer og pyramider

Engelsk Vi starter på uregelrette verb. Se denne filmen minst to ganger.
Les 10 minutter i en engelsk bok. Kanskje du har en hjemme? Hvis ikke finner du en på
Library på Skolen cdu eller Library på Salaby. Du kan eventuelt lese inne på Get Epic
(klassekode cqj2227), men der stenger de rundt klokken 15.00. Husk å øve på glosene!

Mat og
Helse

Du har fått tildelt noen oppgaver du skal lese og svare på via Skolen.

Når du skal svare på “Ulike matvaner” kan du ringe eller sende en melding til
besteforeldre eller noen andre du kjenner over 60 år og spørre om hva de pleide å
spise i helgene da de var på din alder.

Mandag:

Gym i

Ynglingen

Ta med

skift og

deodorant!

Vi har

dessverre

ikke lov å

dusje etter

gym

Tirsdag

Stasjoner matte

6a

K & H

todeling

Onsdag

Stasjoner matte

6B

Fysisk aktivitet

4. time

Husk innesko!

6A Norsk

6B Musikk

Torsdag

M & H

gruppe 2

Laks med

curry paste og

kokosmelk

Fredag

M & H

gruppe 2

Laks med

curry paste og

kokosmelk

https://www.youtube.com/watch?v=aj632WmQnZc
https://skolenmin.cdu.no/_/engelsk/library-english-5-7-trinn-5ebbdd640d01500017631869-5f3fa82e28dba233f5e81133?showIntro=true
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/library
https://www.getepic.com/
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TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial
kompetanse

Vi jobber med å møte andres meninger med respekt og øve oss på å
argumentere for egne meninger.

Norsk Tema: Leseforståelse og argumentasjon
Vi argumenterer for det vi mener og viser respekt for andres meninger.
Vi lager og  fremfører argumenter som kan overbevise andre.

Matematikk Geometri - kjenne igjen, navngi og beskrive egenskapene til to- og
tredimensjonale figurer.

Engelsk Stay together - Irregular verbs past tense (preteritum)

Naturfag Kroppen - gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive
hvordan systemene virker sammen

Samfunnsfag Ut i Europa. Vi jobber videre med presentasjonen om et land i Europa.

KRLE Filosofi - bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring

Musikk Musikal - vite hva som kjennetegner sjangeren, og kjenne til noen scene og
filmmusikaler

Kroppsøving Lagånd, innsats og innstilling  i lek og spill.

Mat og Helse Laks med curry og kokosmelk m/ ris og foccacia  (og litt forsinket
julerengjøring)

Gloser uke 1

Norsk                          Engelsk

infinitiv infinitive present past tense

å få to get get got

å komme to come come came

å grave to dig dig dug

å gå to go go went

å spise to eat eat ate

å beholde to keep keep kept

å sende to send send sent

Quizlet

Bruk gjerne Quizlet når du øver på
glosene.  Øv på å oversette verbene fra
nåtid (present) til fortid (past tense). Følg
denne linken. Husk å se på hva ordene
betyr på norsk - da kan du bruke denne
linken.

https://quizlet.com/656939931/week-2-irregular-verbs-past-tense-flash-cards/?new
https://quizlet.com/656940890/week-2-irregular-verbs-past-tense-flash-cards/?new
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INFORMASJON TIL DE HJEMME

Denne uken har gått bra og vi er veldig glade for at vi kunne møte elevene på skolen.

Det å være på gult innebærer blant annet litt andre friminutt-tider og at klassene ikke skal

blandes.  Vi kan derfor ikke fortsette med tredeling i K&H og gymtimene kjører vi i samme sal,

men klassevis. Elevene er stort sett gode til å holde reglene på gult nivå, men største

utfordringen vår er nok trengsel i gangen og å holde klassene adskilt i overgangene. Vi er klar

over at mange er i lag på fritiden, men vi må forholde oss til de reglene vi blir pålagt.

Det er litt endringer på timeplanen til elevene da vi har fått inn en ekstra pedagog, Maren, på

trinnet og siden Helene har andre undervisningsdager på Uis. Ny timeplan er vedlagt. Det er

kun fagene som har byttet rekkefølge, så start- og slutt på dagene er likt som alltid.

På grunn av smitte hos arrangøren måtte vi utsette opplegget med Ungt Entreprenørskap

Rogaland om en Smart Teknologiuke.  Vi satser på at de kan komme til oss rundt uke 9 og skal

holde dere hjemme oppdatert på hjemmesiden når vi får det endelig bekreftet kommer.

Vi har startet opp med ukeprøver på fredager. Det er for å sikre at vi har alle med oss når vi

går gjennom nytt fagstoff og en liten ekstra dytt for å øve på glosene.

A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 Norsk Matte Naturfag M & H Engelsk

2 KRLE Matte Naturfag M & H Engelsk

3 Krø KRLE Norsk M & H/ progr sos.komp

4 Krø K&H Fysisk Engelsk matte

5 Matte K&H Musikk/Norsk Samfunn Norsk

6 Lekser Musikk/Norsk Samfunn Norsk

B Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1 KRLE Naturfag Matte Norsk M&H

2 Norsk Naturfag Matte Norsk M&H

3 Krø Engelsk KRLE Sos komp M&H / progr

4 Krø K&H Fysisk Matte Norsk

5 Matte K&H Musikk/Norsk Engelsk Samfunn

6 Lekser Musikk/Norsk Engelsk Samfunn


