
Ukeplan for 6. trinn 2022/23 Uke 40                               03.10 - 07.10.22
MÅL HUSK Å ØVE GODT!

NORSK
MATEMATIKK
ENGLISH
NATURFAG
SAMFUNNSFAG
KRLE
KROPPSØVING
MUSIKK

SOSIALT

MAT & HELSE

Jeg vet hva en god kilde er.
Jeg kan dividere flersifrede tall som gir rest.
I can read/talk about a text. I can find and conjugate adjectives
Jeg kan forklare sammenhengen mellom årsak og virkning
Jeg vet når Norge ble et demokrati.
Jeg kan reflektere over hva det vil si å leve sammen i felleskap.
Jeg kan være aktiv i intervaller og holde ut en aktivitet over tid
Jeg kan synge og bidra til å være med i en forestilling.
Jeg kjenner til komponisten Edvard Grieg
Selvkontroll: Jeg vet hvordan jeg kan reagere hvis jeg blir holdt
utenfor.
Jeg kan bruke bakepulver som hevingsmiddel.

Fokusord

årsak
virking
pålitelig
plagiere

Øveord

en kilde
en opplysning
en kildeliste
en nettkilde

English
Conjugating adjectives

long -longer -the longest
(lang -lengre -lengst)

big -bigger -the biggest
(stor -større -størst)

small -smaller -the smallest
(liten - mindre -minst)

LEKSER TIL TIRSDAG LEKSER TIL ONSDAG LEKSER TIL TORSDAG LEKSER TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Salto 6 les s. 100 og
101.
Engelsk: Read TB p 48-51

Norsk:Se torsdag! Norsk: Les s. 83 og 84 på
CB.

Norsk: Leseforståelse “En
urfolksfortelling”.

Engelsk: Quest TB pp 48-51

Husk bokbind på hjemsendte
bøker.

Vi minner om at elevene trenger
innesko.

Husk gymtøy og håndkle til tirsdag!

Høstfester:
Tirsdag: 6b kl 17.30
Onsdag: 6a kl 17.30
Torsdag: 6c kl 17.30

SKRIVING Norsk: Salto s. 101, skriv
“Saltos kildesjekk” i H-bok.

Engelsk: Find and write
down five adjectives from the
text, and use them in
sentences, (English- book).

Norsk: Se torsdag!
Mat og helse: Skriv
oppskriften som finskrift i
boken din. Lag fin tegning
med farger til. (Skal være
ferdig til den dagen du har
mat og helse)

Norsk: Side 85, gjør oppg. a,
b og c svar i H-bok.
Skriv øveordene og lag
setninger med dem.

Norsk: Svar på alle
spørsmål til teksten i H-bok.

Engelsk: WB p 26,Task 2:6
Write down the complete
sentences in your Writing
Book

REGNING Matte: Ark med oppgaver,
føres inn i leksebok.

Matte: Gangeark

DIGITALT Husk å lade CB! Husk å lade CB!

MUNTLIG Øv på sangene til høstfesten
Logg inn med feide på korarti

Øv på din rolle i skuespillet Read out loud from Quest TB.




