
Ukeplan for 6. trinn  2021 Uke 15 12. - 16. april 2021

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk
English
Musikk
Matematikk
Samfunnsfag
Mat og helse
Naturfag
KRLE
Kroppsøving
Sosialt

Jeg lærer hva en dialekt er, og sammenligner noen forskjellige dialekter.
I can find information in movies.
Jeg kan bruke digitale verktøy i musikk
Jeg kan utvide og forkorte brøker.
Jeg vet hvor samene bor og hva de lever av
Jeg kan samarbeide med gruppen min.
Jeg kan diskutere om ulik bruk av naturen er bærekraftig.
Jeg vet hva en hindu tror på, og kjenner til høytidskalenderen og noen av festene deres.
Jeg kan lære og forbedre teknikk i hoppøvelser
Arbeid med klassemiljøet.

gjenfødsel
tilgivelse
forskjellig
hærverk
ha det
i hvert fall
dialekt
bærekraftig

Review - anmeldelse

joy - glede

anger - sinne

fear - frykt

disgust - avsky

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: 6A og 6B: Zeppelin
språkbok, repetisjon, les s. 32,
33, 35, 39, 43, 47, 49 og 50.

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

Norsk: 6C og 6D: Zeppelin
språkbok, repetisjon, les s. 32, 33,
35, 39, 43, 47, 49 og 50.

Samfunnsfag (6A og 6B):
Gaia: les s. 122-123
English (6A and 6B): Read page
102 in Quest Textbook.

Norsk: Zeppelin lesebok, les s.
184 - 190.

Naturfag: Les s. 166 - 167 i Gaia
Naturfag.

Norsk: Øv godt på øveordene og
gloser!

Samfunnsfag (6C og 6D):
Gaia: les s. 122-123

Husk underskrift på diktat og
gloser.

NB!
Husk å levere inn underskrift på
utviklingssamtale skjemaet.

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 :)SKRIVING Norsk: Skriv en setning til hvert

av øveordene. Skriv øveordene
riktig minst 3 ganger etterpå.
Skriv i skrivebok.

English (6C and 6D): Do task
3:36, page 62 in Quest Workbook
in the document in Classroom.

English (6A and 6B): Do task 3:36,
page 62 in Quest Workbook in the
document in Classroom.

Samfunnsfag (6A og 6B):
Lag en tabell over hvor mange
samer det bor i Norge, Sverige,
Finland og Russland. Bruk tallene i
tabellen til å lage et søylediagram
(1 cm = 5000 mennesker)

Naturfag: Oppgaver i Classroom.

Norsk:
Lag et verb bøyingsskjema(s.39
språkbok), substantiv
bøyingsskjema (s. 32 språkbok)
og et adjektiv bøyingsskjema
(s.33 språkbok) inn på
norskoppgaven som ligger under
norsk faget på CB.
NB! IKKE LEVER FØR DU HAR
GJORT LEKSEN TIL FREDAG!

Norsk: Finn 7 verb, 6  substantiv og
5 adjektiv fra leseteksten i Zeppelin
lesebok, s. 184 -190, som du bøyer
inn i skjemaet som du har laget i
lekse til i går.

Samfunnsfag (6C og 6D):
Lag en tabell over hvor mange
samer det bor i Norge, Sverige,
Finland og Russland. Bruk tallene i
tabellen til å lage et søylediagram (1
cm = 5000 mennesker)

REGNING Matematikk: (6a og 6b)
Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.41, 6.43, 6.45 og
6.49 side 91 og 92.

Matematikk: (6c og 6d)
Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.41, 6.43, 6.45 og
6.49 side 91 og 92.

Matematikk: Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.51, 6.53  og 6.54
side 93 og 94.
Husk å skrive oppgaver og svar!

Matematikk: Oppgavebok:
Gjør oppgave 6.57, 6.58 og 6.61 side
94.
Husk å skrive oppgaver og svar!

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


