
Ukeplan for 6. trinn  2021 Uke 19 10. - 14. mai 2021

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

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

Jeg lærer om tradisjoner knyttet til 17.mai.
I am familiar with parts of the United States history.
Jeg kan lære meg ulike dansetrinn i folkedans.
Jeg kan dividere hele tall med brøk.
Jeg vet hvor en del av landene i Europa ligger
Jeg kan koke ris.
Jeg kan de viktigste reglene for å utføre et eksperiment på en god måte
Jeg vet hva som skjedde på Kristi himmelfartsdag
Jeg kan fullføre langløypa med god innsats.
Jeg kan kjenne igjen andres følelser.

stortingspresident
statsminister
høyesterettsjustitiarius
vertskap
nasjon

humans - mennesker

migrate - forflytte seg

explore - utforske

establish - etablere

emigrate - utvandre

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk:
Les H.M.Kongens tale (få ark av lærer)

English (6C and 6D): Read page 78-79
in Quest: Textbook.

Norsk:
Les H.M.Kongens tale (få ark av
lærer)

English (6A and 6B): Read page
78-79 in Quest: Textbook. FRI FRI

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 :)

Vi øver til langløypa på mandag.

Digitalt foreldremøte blir
torsdag 20.mai. Se invitasjon!SKRIVING Norsk: Skriv en forklaring til

øveordene.

English (6C and 6D): Do After Reading:
A-E page 78 in Quest Textbook.

English (6A and 6B): Do After
Reading: A-E page 78 in Quest
Textbook.

REGNING Matematikk (6A og 6B):
Gjør oppgave 1-4 på arket du har fått.
Velg rød, gul eller blå løype- den som
passer ditt nivå best. Regn i L- boka og
vis utregning.
Ferdig til onsdag!

Matematikk (6C og 6D):
Gjør oppgave 1-4 på arket du har fått.
Velg rød, gul eller blå løype- den som
passer ditt nivå best. Regn i L- boka og
vis utregning.
Ferdig til onsdag!

ANNET Mat og helse: 6C og 6D: Skriv oppskriften på fisk og ris inn i mat og helse boken din. Skriv så fint du klarer, og tegn til!


