
Ukeplan for 6. trinn  2021 Uke 16 19. - 23. april 2021

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk
English
Musikk
Matematikk
Samfunnsfag
Mat og helse
Naturfag

KRLE
Kroppsøving
Sosialt

Jeg vet forskjell på skriftspråk og talespråk.
I can write a film review.
Jeg kan bruke digitale verktøy i musikk
Jeg kan finne felles nevner.
Jeg vet hva de ulike nasjonale minoritetene i Norge heter
Jeg vet hvordan reklame kan påvirke meg.
Jeg kan fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i den
samiske tradisjon.
Jeg vet hva en hindu tror på, og kjenner til høytidskalenderen og noen av festene deres.
Jeg kan lære teknikk for ulike turnøvelser.
Å takle og bli flau.

eksplodere
hemmelighet
restaurant
hengende
liggende
springende
bandasje
fortvilelse

director - regissør

actors - skuespillere

plot - handling

impressed by - imponert over

recommend - anbefale

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: 6A og 6B: Zeppelin
språkbok s.

English (6C and 6D): Read page
103 in Quest Textbook.

Norsk: 6C og 6D: Zeppelin
språkbok s.

Samfunnsfag (6A og 6B):
Les i Gaia om den minoriteten du
har valgt (fra s. 134-143)

English (6A and 6B): Read page
103 in Quest Textbook.

Norsk: Zeppelin lesebok, les s.
191 - 199.

Naturfag: Les s.158 - 159 i Gaia
Naturfag.

Norsk:
Salaby, gjør oppgaver på cb:
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/s
prak-og-dialekter/det-norske-sprak/
norske-dialekter/test-deg-selv
Samfunnsfag (6C og 6D):
Les i Gaia om den minoriteten du
har valgt (fra s. 134-143)

Husk underskrift på diktat og
gloser.

Langløypa blir i år for alle på
6.trinn, mandag 31/5. Det er lov
å ta seg noen joggeturer
hjemme før denne dagen
kommer :)

Kapittelprøve i matematikk i uke
17.

SKRIVING Norsk: Skriv en setning til hvert
av øveordene. Skriv øveordene
riktig minst 3 ganger etterpå.
Skriv i skrivebok.

English (6C and 6D): Finish
writing your film review of
“Inside Out”.

English (6A and 6B): Finish
writing your film review of “Inside
Out”.

Samfunnsfag (6A og 6B):
Arbeid 20-30 min. med
presentasjonen din

Naturfag: Oppgaver i Classroom.

Norsk: Zeppelin lesebok s.199,
gjør oppgave 26, 27, 28 og 24.
Skriv i skrivebok, svar med hele
setninger.

Norsk: Øv godt på øveordene og
glosene!

Samfunnsfag (6C og 6D):
Arbeid 20-30 min. med
presentasjonen din

REGNING Matematikk: (6a og 6b)
Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.63, 6.67 og 6.69 s.
95 og 96.

Matematikk: (6c og 6d)
Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.63, 6.67 og 6.69 s.
95 og 96.

Matematikk: Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.70, 6.73 og 6.74
side 97.

Matematikk: Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.75, 6.76  og 6.77 a)
side 98.

ANNET Mat og helse: Skriv inn oppskriften på rullekake i mat og helse-boken din. Husk overskrift, skriv så fint du klarer, og tegn til!
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