
Ukeplan for
6. trinn

Uke 38 og 39

19.sept - 30.sept

Bursdagsbarn

6A: Ludvig (21.09), Ylva
(30.09)

6B: Emmma (23.09), Isak
(24.09) og Henrik H (30.09)

Ukens ordenselever

6A
Uke 38: Embla og Robin
Uke 39: Ida og Mikkel

6B
Uke 38: Henrik H og Silje
Uke 39: William og Hennie

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 spørreordene og kan lage spørsmål med dem

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
Vi arbeider videre med presentasjon om et land i Europa

Kroppsøving Ulike samarbeidsøvelse og ballaktiviteter

Kunst & Håndverk Vi starter med tredeling uke 38 (sløyd/ kunst/ foto)
Foto: Jeg kan bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere
prosesser og produkter.

Mat & Helse Jeg kan samarbeide med gruppen min om å følge oppskrifter
Tema: Vi lager suppe og scones

Musikk Jeg kan lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med kropp, stemme
eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet.
Jeg kan bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og
bearbeide musikk

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 38 og 39
HUSK INNLEVERING AV LEKSER TIL TORSDAG

38

Norsk leselekse (3 dager)
Les 15 min i egen bok hver dag. (Skolen Cappelen Damm har mange bøker).

Norsk -Innlesing, lesing og oppgaver til boksluker (HUSK Å HA MED HJEM)
Se på Classroom.
Matematikk (Campus)
Se video og gjør de tildelte oppgavene på Campus.

Engelsk (Engelsk skrivebok og Engelsk 6)
*INNLESING (Classroom lekser- innlesing uke 38) Velg deg ut en tekst i Engelsk 6
(8-32) som du øver godt på. Les på engelsk 1-2 min og oversett det du har lest til norsk.
1) Lag spørsmål til spørreordene. Skriv i skriveboka

39

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

Norsk skrivelekse (presentasjon i samfunnsfag)
1) Gjør ferdig presentasjonen (avtal gjerne med læringsvenn når dere skal jobbe). Se sjekklisten.
2) Øve på fremføring som er neste uke. Husk: snakke høyt og tydelig, forstå det du snakker om,
øve på å ikke lese rett av manuset.
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
Oppgaver på Classroom.

Lekse til tirsdag/onsdag
Legg bokbind på Norsk 6 og Matematikk 6.

Gloser:
Uke 38 Uke 39

Who-hvem
Where- hvor
What- hva
When- når
Why- hvorfor
How-hvordan
Which- hvilke

Husk å øve godt til gloseprøve på
fredag

Ingen gloser denne uken

Husk oppgaver på Classroom:)
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Informasjon til hjemmet
★ Kulturelle skolesekken: Vi får besøk av den kulturelle skolesekken mandag 26.september.

Elevene får møte samisk og norrøn musikk og kultur presentert av bandet RÒHTA. Fysisk utgår

denne dagen

★ Aktivitetsdag: Tirsdag 27.september skal hele skolen ha aktivitetsdag. Vi bruker skolens

nærområde. Elevene deles inn i 22 ulike dyregrupper med elever fra 1.-7. klasse på hver

gruppe. Det er viktig at alle har klær etter vær, og gjerne litt for mye enn litt for lite. Vi blir ute

mange timer, nesten uansett vær! Ta med chromebook (til bruk i 1. og 5.time).

★ Nye skolebøker: Mandag får elevene med seg to nye skolebøker hjem. Det er viktig at de får

bokbind på disse bøkene så fort som mulig. På forhånd takk for hjelpen. Minner også på at det

er lurt å ha egen lomme/rom i sekken til vannflasker (for å unngå søl og skade på utstyr)

★ Klassebibliotek: Vi lurer fortsatt på om noen har noen kjekke bøker hjemme som de kan låne

til klassen for en periode. Skal bare brukes på skolen, men merk gjerne med navn:)

★ Samfunnsfagprosjekt: Vi jobber med å lage en presentasjon om et land i Europa. Uken før

høstferien skal alle gruppene fremføre for hverandre. Derfor vil leksen i uke 39 være å gjøre

ferdig presentasjonen og øve godt hjemme. Vi øver på å snakke høyt og tydelig, forstå det du

snakker om og ikke lese rett av manuset. Spør gjerne om de kan fremføre for dere hjemme

også :-)

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

foursquare) Vi har/kommer i tillegg til å jobbe med utestenging og inkludering.

★ Mat & helse: Uke 38 er det gruppe 1 som har praktisk mat og helse- det betyr at gruppe 2 i

6B starter klokka 10 torsdag 22.09 og gruppe 2 i 6A går hjem 12.30. Uke 39 er det motsatt.

Vi ønsker at alle elevene har med seg egne forklær. Ha også med strikk til håret

★ 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. Når vi jobber med Soundtrap er det veldig

lurt å ha hodetelefoner slik at du hører din lyd best mulig.

-Husk gymklær og dusjetøy til gymtimene på fredag.

★ Onsdag 28.9: Kunst og håndverk, Beates/grønn gruppe: Ta med minst ti små figurer, for

eksempel Playmo, Lego, Sylvanien, dinosaurer, biler, hus, trær osv. Disse skal du bruke til å

lage fotofortelling av. De skal bo i ranselen din eller på skolen i noen uker framover. Dette blir

gøy og morsomt!

★ 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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