
UKEPLAN 6. TRINN UKE 4

Vi gratulerer Helene med 12 årsdagen 26. januar

FAG TIL
TIRSDAG

24. januar

TIL
ONSDAG

25. januar

TIL
TORSDAG

26. januar

TIL
FREDAG

27. januar
Norsk Din mening teller - skriv et debattinnlegg

Jobb videre med debattinnlegget ditt. Bruk skriverammen som ligger i Classroom, skriv
direkte inn i den.  Se på tips og eksempeltekst i presentasjonen på elevdisk/norsk (de
siste sidene)
Du trenger ikke være ferdig denne uken, men lurt å jobbe litt og litt.
Frist er onsdag 2. februar

Les minst 80 minutter i  løpet av uken hjemme.

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 Areal og overflate uke 4:

Se presentasjon med oppgaver på elevdisk.  Finn omkrets og areal av mangekanter.

Engelsk Se denne (bare nødvendig å se frem til 4.33) filmen minst to ganger - den handler om
personlige pronomen (personal pronouns). Svar på spørsmålene i dokumentet
“Homework week 4 - personal pronouns” under Homework i Classroom.
Husk å øve på glosene!

Samfunn
Ut i Europa: Fullfør og forbered presentasjon

De gruppene som ikke har hatt sin presentasjon kan øve litt ekstra slik at de er helt klar
denne uken.

Mandag:

Gym i

Ynglingen

Ta med

gymtøy

+sko og

dusjutstyr!

Nå er vi på

grønt og da

dusjer vi

etter gym :)

Tirsdag

Stasjoner matte

6a

K & H

todeling

Onsdag

Stasjoner matte

6B

Fysisk aktivitet

4. time

Husk innesko!

6B Norsk

6A Musikk

Torsdag

M & H

gruppe 2

Kjøttkaker i

brun saus med

grønn ertestuing

og kokte poteter

Fredag

M & H

gruppe 2

Kjøttkaker i brun

saus med grønn

ertestuing og kokte

poteter

https://www.youtube.com/watch?v=7UC4RQhGo54
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TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial
kompetanse

Temauke rasisme: få kunnskap om temaet rasisme og hvordan barn kan
gjenkjenne og bidra til å bekjempe rasisme

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 - areal og omkrets av to og tredimensjonale figurer.

Engelsk Stay together - Staying strong. Vi starter med personlige pronomen (personal
pronouns).

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 Tema: Tradisjonsmat, vi lager kjøttkaker i brun saus med kokte poteter,
gulrøtter og ertestuing.

Gloser uke 4

Norsk           Engelsk

jeg I

du you

han he

hun she

det/den it

vi we

dere you

de they

Quizlet

Bruk gjerne Quizlet når du øver på
glosene. Følg denne linken.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

https://quizlet.com/_axm5ms?x=1qqt&i=46ik7o
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Hei allesammen!

Smittesituasjonen på Lassa har økt betydelig etter jul og vi ber alle foreldre om å abonnere på

nyheter både fra forsiden og klassens side på Lassa skole sin hjemmeside. Her vil siste nytt bli

lagt ut jevnlig. SMS sendes primært ut når ny smittet har vært på skolen i løpet av de siste 48

timer.

Denne uken følger vi et undervisningsopplegg om rasisme laget av et Redd Barna og Nrk Super.

Målet med opplegget er å gi elevene kunnskap om temaet rasisme og hvordan barn kan

gjenkjenne og bidra til å bekjempe rasisme. I tillegg skal de få kunnskaper slik at de kan

gjenkjenne sine egne fordommer og lære hvordan man kan reflektere rundt og imøtekomme

fordommer.  Vi skal jobbe rundt tre opplegg som heter Hva er rasisme? - Fordommer - Vær en
god antirasist.

Vi har  opprettet et chatrom som heter Karantene vinter 2022. Der blir de som havner i

karantene lagt til slik at de kan følge litt med på hva som skjer på skolen når de er hjemme og

kan jobbe med noe av det samme som skjer her.  Det blir ikke samme oppfølging som

hjemmeskole, men vi ser at de som er i karantene i dag er flinke til å være innom det vi holder

på med og er aktive i chatten.

Ønsker alle en fin uke!

Hilsen Gudrun, Helene, Maren og Katharina

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


