
Ukeplan for 6. trinn  2021 Uke 18 3. - 7. mai 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. Jeg lærer
om tradisjoner knyttet til 17.mai.
I am familiar with the geography of the USA.
Jeg kan lære meg ulike dansetrinn i folkedans.
Jeg kan multiplisere hele tall med brøk.
Jeg vet hvor en del av landene i Europa ligger
Jeg kjenner til egenskapene til ulike typer grønnsaker.
Jeg kan de viktigste reglene for å utføre et eksperiment på en god måte
Jeg vet hvordan det ser ut inne i et hinduistisk tempel, og kjenner litt til hinduistisk musikk/hellig lyd
Jeg øver på teknikk og hurtighet i sprintøvelser i friidrett.
Jeg kan kjenne igjen andres følelser.

telefonnummer
jogging
yndlingsmat
støvler
tavle
føflekk
konflikt
konvensjon (=
en avtale, feks
mellom 2
stater)

nifty - flotte

billows - blåser

coast - kyst

salute - hilser

peninsula - halvøy

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 or
sing the song on page 76 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):
Gaia: les s. 160-161

English (6A and 6B): Read or sing
the song on page 76 in Quest:
Textbook.

Norsk:
Les om hvorfor vi feirer 17.mai
(kopiark, få av lærer).

Naturfag: Les s. 144 - 145 i Gaia
Naturfag.

Norsk:
Les en artikkel fra Aftenposten(fra
2012) om 17.mai. Kahoot på skolen!
https://www.aftenposten.no/norge/i
/50vqX/17-fakta-om-17-mai

Samfunnsfag (6C og 6D):
Gaia: les s. 160-161

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.

Digitalt foreldremøte blir
torsdag 20.mai. Info kommer!

Alt gjenglemt tøy leveres til
Fretex 7. mai. Dersom du savner
noe kan det være lurt å lete før
det.

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

English (6C and 6D): Complete
the assignment in Classroom.

English (6A and 6B): Complete
the assignment in Classroom.

Samfunnsfag (6A og 6B):
https://www.gruble.net/geografi/k
art/europa/
Øv 20-30 min.

Naturfag: Oppgaver i Classroom.

Norsk: Svar på oppgavene som
står nederst på kopi arket om
17.mai. Skriv svarene med hele
setninger inn i skrivebok.

Norsk: Øv godt på øveord og gloser

Samfunnsfag (6C og 6D):
https://www.gruble.net/geografi/kar
t/europa/
øv 20-30 min.

REGNING Matematikk (6A og 6B):
Jobb i heftet - det skal være ferdig
til fredag.

Matematikk (6C og 6D):
Jobb i heftet - det skal være ferdig
til fredag.

Matematikk:
Jobb i heftet - det skal være
ferdig til fredag.

Matematikk:
Rett prøven og få underskrift.
Jobb i heftet - det skal være ferdig til
fredag.

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