
Ukeplan for
6. trinn

Uke 43 og 44

24.okt - 4.nov

Bursdagsbarn

6A: Gabriel (01.11), Ole og
Endre (02.11)

6B: Mikkel (26.10), Lill (01.11)

Ukens ordenselever

6A
Uke 43: Hedvig og Mats
Uke 44: Gabriel og Marius

6B
Uke 43: Magnus og Frida
Uke 44: Falk og Alva

Fag Læringsmål

Norsk
Jeg kan finne og bruke nøkkelord til å gjenfortelle en tekst
Jeg kan søke smart og stille kritiske spørsmål

Matematikk
Jeg kan de ulike posisjonene (tidelsplass, hundredelsplass og
tusendelsplass)
Jeg kan addere og subtrahere desimaltall
Jeg kan se sammenhengen mellom brøk, prosent og desimaltall

Engelsk
Jeg kan lese med gode uttale, flyt og innlevelse
Jeg kan bruke grammatikken når jeg skriver (repetisjon ut fra test)

Naturfag
Jeg kan samtale om hvorfor sola er viktig for livet på jorden. Jeg kan
fortelle om likheter og forskjeller mellom forhold på jorden og på mars.

KRLE
Jeg kan fortelle om sentrale ritualer, guder og leveregler fra buddhismen.
(Oppstart buddhismen uke 42)

Samfunnsfag
Internasjonale konflikter: Hva er en konflikt - hvordan oppstår de -
årsaker og konsekvenser - FN

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 gjærdeig

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 43 og 44
HUSK INNLEVERING AV LEKSER TIL TORSDAG

43

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

Norsk (Norsk 6 og Classroom)
Les teksten i Norsk 6 side 193 og 194 og jobb med oppgavene på side 195 (på Classroom)
Matematikk (Kikora)
Gjør de tildelte oppgavene på Kikora. Logg inn med feide. Velg mellom sti A, B eller C (A er
enklest).
Engelsk (Engelsk skrivebok og Engelsk 6)
*Skrivelekse: Oppgaver på classroom - Halloween - good or bad?

44

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

Norsk -Skrivelekse (Classroom)
Se tildelt oppgave på Classroom.

Matematikk (Classroom - repetisjon)
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! Kapittelprøve denne uka.

Engelsk (Engelsk skrivebok og Engelsk 6)
*LESELEKSE: Nivå 1 : s. 62 Nivå 2: s.62-63 Nivå 3: s.62-64. Les høyt og oversett
*Skrivelekse: Skriv setninger til glosene og svar på 3 av oppgavene på side 65 i skriveboken din.

Gloser:
Uke 43 Uke 44

Hørt denne Halloween regla?

Trick or treat, smell my feet
Give me something good to eat
If you don't, I won't be sad
I'll just make you wish you had

healthy - sunne
habit - vane
folder - brosjyre
ripe - modne
squeeze - klemme
obvious - opplagt
confusion - forvirring
seeds - frø

Husk å øve godt til gloseprøve på fredag
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Informasjon til hjemmet
★ Halloweendag: Mandag 31.10 kan de som ønsker kle seg ut.

★ DKS 03.11: Forfatter Andreas Tjernshaugen forteller om blåhvalen, det største dyret som har

levd, og viser tegninger, film og fotografier.

★ 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: Vel møtt til samtaler i klasserommene i uke 43-45.

★ Ny start: Vi fortsetter å ha fokus på bruk av Chromebook, følge regler, gå kjapt ut/inn fra

friminutt og følge felles regler.

★ Mat & helse: Uke 43 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 44 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.

★ 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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