
Ukeplan for
6. trinn

Uke 36 og 37

5.sept - 16.sept

Bursdagsbarn

6A:

6B:

Ukens ordenselever

6A
Uke 36: Sarah og Håvard
Uke 37: Julie og Isak

6B
Uke 36: Sindre og Louise
Uke 37: Max og Mari

Fag Læringsmål

Norsk
Jeg kan snakke om bøker og tekster jeg leser (Bokslukerprisen)
Jeg husker å bruke riktig tegn i slutten av setninger (. ? !)

Matematikk
Vi repeterer de fire regneartene og hoderegning
Jeg kan runde av til nærmeste hele tier og hele hundrer

Engelsk
Jeg kan lese med gode uttale, flyt og innlevelse
Jeg kan fortelle om skoledag og fag på engelsk

Naturfag
Jeg kan samtale om hva et økosystem er og gi eksempler på ulike
næringskjeder.

KRLE
Jeg kan fortelle om sentrale ritualer, guder og leveregler fra hinduismen

Samfunnsfag
Jeg kan navnet på flere verdensdeler og verdenshav
Vi jobber videre med Europa

Kroppsøving Ulike samarbeidsøvelse og ballaktiviteter

Kunst & Håndverk Klassevis: “En fargerik by” (arkitektur/overlapping )
Jeg kan komponere og tegne ved hjelp av overlapping og fargebruk

Mat & Helse Jeg kan samarbeide med gruppen min om å følge oppskrifter
Tema: Bake kake

Musikk Jeg kan utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer

Sosial kompetanse Jeg kan klasseromsreglene.
Jeg inkluderer og inviterer andre med i lek
Jeg følger reglene i leker og spill (fokus på foursquare og fotball)
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Lekseplan for uke 36 og 37
HUSK INNLEVERING AV LEKSER TIL TORSDAG

36

Norsk leselekse
Les 15 min i egen bok hver dag. (Skolen Cappelen Damm har mange bøker)

Norsk skrivelekse (fokus på tekst fra KRLE)
Se på Classroom.
Matematikk (Campus)
Se video og gjør de tildelte oppgavene på Campus.

Engelsk (Engelsk skrivebok og Engelsk 6)
*LESING. Nivå 1 : s 26 i Engelsk 6. Nivå 2 og 3: Lese side 26 og 27 i Engelsk 6.
* Skrivelekse
1) Lag setninger med glosene
2) Gjør de tre første spørsmålene på side 25

37

Norsk leselekse (Bok)
Les 15 min i egen bok hver dag. (Skolen Cappelen Damm har mange bøker)

Norsk skrivelekse (fokus på tekst fra Samfunn)
Se på Classroom.
Matematikk (Classroom)
Gjør oppgavene som ligger på Classroom. Se reglene som er limt inn i boken din, vær nøye med fin
føring. Oppgavene skal gjøres i rutebok, ikke på ark!

Engelsk (Engelsk skrivebok+ Engelsk 6)
* LESING -Nivå 1 : Les s. 30 Nivå 2 Les s. 30-31 og Nivå 3 : Side 30-32
* Skrivelekse
1) Lag setninger med glosene
2) Svar på 2 av spørsmålene på side 32 i Engelsk 6

Gloser:
Uke 36 Uke 37

subjects-fag
looks- utseende
drawing- tegning
favourite- favoritt

stack of books- bokstabel
headphones- hodetelefoner
straight hair- rett hår
fair hair- lyst hår

Husk å øve godt til gloseprøve på
fredag

nice to meet you!- hyggelig å møte deg!
education- utdanning
team sport- lagspill
another- et annet

in common- felles
pretend- later som
keen athlete- ivrig sportsutøver
singing lessons- sangtimer

Husk å øve godt til gloseprøve på fredag
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Informasjon til hjemmet
★ Takk til dere som møtte på foreldremøte forrige uke:) Vi sender presentasjon fra møtet i

klasserommet på mail. Det vil også blir lagt ut presentasjon fra fellesdelen på linksidene. Vi ber

om at de som ikke var til stede leser gjennom presentasjonene og tar kontakt med skolen

dersom dere lurer på noe.

★ Minneløp for Snorre: Lørdag 10. september kl. 14 blir det arrangert et minneløp på Lassa

skole. Mer informasjon ligger på linksidene. Vel møtt:)

★ Skolefotografering: Skolefotografen kommer til 6. trinn tirsdag 6.september

★ Bokbind: Vi minner om at det skal legges bokbind på Engelsk 6

★ Bokslukerprisen: Frem til november skal elevene delta i bokslukerprisen. Vi skal lese utdrag

fra ti ulike bøker, samtale om og skrive om bøker. Håper det kan inspirere til videre lesing.

★ Sosialt fokus: Vi har litt ekstra fokus på å følge regler i leker og spill (med fokus på

foursquare og fotball) Ta gjerne en prat hjemme om hvorfor det kan være lurt med felles regler.

★ Mat & helse: Uke 36 er det gruppe 1 som har praktisk mat og helse- det betyr at gruppe 2 i

6B starter klokka 10 torsdag 25.08 og gruppe 2 i 6A går hjem 12.30. Uke 37 er det motsatt.

Vi ønsker at alle elevene har med seg egne forklær til disse timene.

★ Skoleutstyr:

-Ha med pennal og oppladet Chromebook hver dag. BRUK CHROMEBOOKETUI !!

-Fint om de som har hodetelefoner tar det med på skolen. Det er en del kjekke oppgaver vi

kan legge opp til dersom alle har med hodetelefoner.

-Husk gymklær og dusjetøy til gymtimene på fredag.

★ Perm til tester/prøver: Vi legger prøver og målsjekker i denne permen. Fint om dere kan

kvittere og hjelper elevene med å få dem tilbake til skolen. På forhånd takk for hjelpen:)

★ Fravær mailes til kontaktlærer. Vi oppfordrer dere til å bruke e-post når vi skal kontaktes.

Ønsker alle ei nydelig uke!

Hilsen alle oss på 6.trinn
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