
Ukeplan for 6. trinn  2021 Uke 17 26. - 30. april 2021

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English
Musikk
Matematikk
Samfunnsfag
Mat og helse
Naturfag
KRLE
Kroppsøving
Sosialt

Jeg kan lese skjønnlitteratur, og klarer å “lese mellom linjene” for å
finne svar på oppgaver.
I can read and speak in front of other people.
Jeg kan bruke digitale verktøy i musikk
Jeg kan multiplisere hele tall med brøk.
Jeg har gjort ferdig og øvd godt på presentasjonen
Jeg kan lage brun saus.
Jeg kan formulere et naturfaglig spørsmål om noe jeg lurer på.
Jeg kjenner til noen av de hinduistiske gudene.
Jeg kan løfte en bil.
Jeg kan kjenne igjen andres følelser.

blomsterbukett
fortauskant
billett
sportsidiot
solskinn
formiddag
illustrasjon
annenhver

powers - evner

fit - i god form

purpose - formål

weakness - svakhet

truth - sannhet

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: 6A og 6B:
Les en artikkel fra Norge, Verden,
Kultur og Sport, på:
https://www.klartale.no/

English (6C and 6D): Read page
100-101 in Quest Textbook.

Norsk (6C og 6D):
Les en artikkel fra Norge, Verden,
Kultur og Sport, på:
https://www.klartale.no/

Samfunnsfag (6A og 6B):
Øv godt på presentasjonen

English (6A and 6B): Read page
100-101 in Quest Textbook.

Norsk: Zeppelin lesebok, les s.
205 - 213

Naturfag: Les s. 142 - 143 i Gaia
Naturfag.

Norsk: Det var nettopp noen som,
igjen, forsøkte å stjele
“Sinnataggen”. Les og finn ut mer
om denne statuen og mannen som
har laget figurene, på
https://skole.salaby.no/vigelandjubil
eet/vigelandjubileet-5-7

Samfunnsfag (6C og 6D):
Øv godt på presentasjonen

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 :)

Det blir gym ute på mandag.

Kapittelprøve i matematikk på
fredag.

Digitalt foreldremøte blir
torsdag 20.mai. Info kommer!

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

English (6C and 6D): Do the
assignment in Classroom about
superheroes.

English (6A and 6B): Do the
assignment in Classroom about
superheroes.

Samfunnsfag (6A og 6B):
Gjør ferdig og sjekk
presentasjonen for evt. skrivefeil

Naturfag: Oppgaver i Classroom.

Norsk: Zeppelin lesebok s.213,
gjør oppgave 36 skriftlig. Skriv
svar på spørsmål 3 - 9.  Skriv i
skrivebok, svar med hele
setninger.

Norsk: Skriv minst 8 faktasetninger
i norsk skrivebok  om noe du har
lært om Gustav Vigeland.

Samfunnsfag (6C og 6D):
Gjør ferdig og sjekk presentasjonen
for evt. skrivefeil

REGNING Matematikk: (6a og 6b)
Grunnbok:
Gjør side 60 og 61 (ferdig til
fredag)

Matematikk: (6c og 6d)
Grunnbok:
Gjør side 60 og 61 (ferdig til fredag)

Matematikk:
Grunnbok:

Gjør side 60 og 61 (ferdig til
fredag)

Matematikk:
Grunnbok:
Gjør side 60 og 61 (ferdig til fredag)

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