
Ukeplan for
6. trinn

Uke 40 og 42

3.okt - 21.okt

Bursdagsbarn

6A:

6B: Alva (06.10) og Mari
(15.10)

Ukens ordenselever

6A
Uke 40: Emilie og Endre
Uke 42: Ylva og Ole

6B
Uke 40: Isak og Margrethe
Uke 42: Mathias og Anna

Fag Læringsmål

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

Matematikk
Jeg kan sortere desimaltall ut i fra størrelse
Jeg kan plassere desimaltall på en tallinje
Jeg kan addere og subtrahere desimaltall

Engelsk
Jeg kan lese med gode uttale, flyt og innlevelse
Jeg kan bruke there is og there are på riktig måte

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
og buddhismen. (Oppstart buddhismen uke 42)

Samfunnsfag
Jeg kan fremføre en presentasjon for klassen. Fokus: snakke høyt og
tydelig, forstå det jeg snakker om og ikke lese direkte av manus.

Kroppsøving Ulike samarbeidsøvelse og ballaktiviteter

Kunst & Håndverk Tredeling (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 fiskemiddag (laks)

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 og følger klasseromsreglene.
Jeg prøver å inkludere i lek og på nett
Jeg følger reglene i leker og spill (fokus på foursquare og fotball)
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Lekseplan for uke 40 og 42
HUSK INNLEVERING AV LEKSER TIL TORSDAG

40

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

Norsk/mat og helse (Classroom)
Svar på oppgave til tekst og lag noe av bananer (gjerne litt gamle).
Matematikk (Campus)
Se video og gjør de tildelte oppgavene på Campus.

Engelsk (Engelsk skrivebok og Engelsk 6)
*LESELEKSE: Nivå 1 : s.40 Nivå 2: s.43-44 Nivå 3: s.45-47. Les høyt og oversett
*Skrivelekse: Skriv setninger til glosene og svar på 3 av oppgavene til leseteksten (s.41/44/47)

42

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

Norsk -Skrivelekse (Skjema til utviklingssamtale)
Fyll ut skjema sammen med en voksen hjemme. Lever tilbake til skolen så fort som mulig.

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 og Engelsk 6)
*LESELEKSE: Nivå 1 : s. 58 Nivå 2: s. 58-59 Nivå 3: s. 58-61. Les høyt og oversett
*Skrivelekse: Skriv setninger til glosene og svar oppgavene på side 61.

Gloser:
Uke 40 Uke 42

a guest- en gjest
a neighbour- en nabo
to celebrate- å feire
to reply- å svare
a surprise- en overraskelse
to whisper- å hviske
embarrassing/uncomfortable- flaut
never mind/don't bother- ikke bry
deg

Husk å øve godt til gloseprøve på
fredag

serving - porsjon
stomach - mage
sausage - pølse
gross - ekkelt
ants - maur
ambitious - ambisiøst (et høyt mål)
stomach ache - magesmerter
journal - logg, dagbok
gross - ekkelt

Husk å øve godt til gloseprøve på fredag

An-Magritt RomundstadMona Pedersen

mailto:mona.pedersen@stavangerskolen.no
https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket-5f3e62937a08ec9c90cb5c72
https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket-5f3e62937a08ec9c90cb5c72
mailto:an-magritt.feragen.romundstad@stavangerskolen.no


Informasjon til hjemmet
★ Bokbind: Minner om bokbind på de nye bøkene som er delt ut (Matematikk 6 og Norsk 6).

★ Klassebibliotek: Tusen takk for alle bidragene til klassebiblioteket:) Det er fremdeles mulig å

ta med kjekke bøker/blader. Skal bare brukes på skolen. Merk gjerne med navn:)

★ Utviklingssamtale: Det blir utviklingssamtaler i uke 43 og 44. Eget skriv med tider levers ut i

ranselpost uke 42. Uke 42 har elevene i lekse å fylle ut skjema sammen med hjemmet.

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

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

★ Mat & helse: Uke 40 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 42 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 05.10: 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! God høstferie :-)

Hilsen alle oss på 6.trinn
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