
Ukeplan for 6. trinn  2021 Uke 21 24. - 28. mai 2021

LÆRINGSMÅL ØVEORD ENGLISH GRAMMAR

Norsk

English
Musikk
Matematikk
Samfunnsfag
Mat og helse
Naturfag
KRLE
Kroppsøving
Sosialt

Jeg kjenner til virkemidler som blir brukt i reklame. Jeg kan bruke digitale kilder og verktøy til å lage
sammensatte tekster
I can make a digital presentation in English.
Jeg kan litt fakta om musikksjangeren rap.
Jeg kan regne multiplikasjon og divisjon med desimaltall.
Jeg vet hvilke land som ligger i Vest-Europa og hvordan de blir og har blitt styrt
Jeg kan lage og forberede en meny til kokkekampen.
Jeg kan forklare hvordan molekyler er bygget opp.
Jeg vet hva Human Etisk Forbund er, og kjenner til hvordan noen av markeringene deres er.

Jeg kan håndtere gruppepress.

innslag
dramatisering
nysgjerrig
forfatter
leilighet
koffert
eksistere
konkurranse

famous - berømt

include - inneholde

profession - yrke

choose - velge

audience - publikum

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON

LESING Norsk: Les en artikkel fra Norge,
Verden, Kultur, og Sport, på
https://www.klartale.no/
Husk at lærer og klassekamerater vil
gjerne høre om hva du har lest!
Samfunnsfag (6A og 6B):
Gaia: les s 174-175

Norsk: Les starten, s.110 -113, på
kopiark om “Prinsessene som var så
flinke til å krangle” (få av lærer).
Resten er lekse til fredag.

Naturfag: Les s.  i Gaia Naturfag.

Norsk: Les resten, s.114 - 117, av
kopiark “Prinsessene som var så
flinke til å krangle” (få av lærer).

Samfunnsfag (6C og 6D):
Gaia: les s. 174-175

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 på fredag.

ALLE skolens
biblioteksbøker MÅ
leveres inn til skolen
senest fredag 28.mai!

SKRIVING Norsk: Lag en setning til hvert av
øveordene, skriv i skrivebok. Skriv hvert
øveord riktig minst 3 ganger.

Samfunnsfag (6A og 6B):
Skriv 8 faktasetninger om hvordan det
er å bo i Vest-Europa.

Norsk: Zeppelin språkbok s.185, gjør
oppgave 17 a og b.

Naturfag: Gjør oppgavene som
ligger i Classroom.

Norsk: Gjør oppgavene “vi lærer
sammen” s.118 på kopiarket. Skriv
svarene med hele setninger i norsk
skrivebok.

Samfunnsfag (6C og 6D):
Skriv 8 faktasetninger om
hvordan det er å bo i
Vest-Europa.

REGNING Matematikk (6A og 6B):
Regn “prøven” side 92 og 93 i
grunnbok. Husk å vise utregninger
og bruk linjal.
Leksen skal være ferdig til fredag.

Matematikk (6C og 6D):
Regn “prøven” side 92 og 93 i grunnbok.
Husk å vise utregninger og bruk linjal.
Leksen skal være ferdig til fredag.

Matematikk:
Regn “prøven” side 92 og 93 i
grunnbok. Husk å vise utregninger
og bruk linjal.
Leksen skal være ferdig til fredag.

Matematikk:
Regn “prøven” side 92 og 93 i
grunnbok. Husk å vise utregninger
og bruk linjal.
Leksen skal være ferdig til fredag.

ANNET Mat og helse: Vi forbereder oss til kokkekamp! Gruppene skal gjøre ferdig et hefte til den dagen dere har kokkekamp på.

https://www.klartale.no/



