
Ukeplan for
6. trinn

Uke 45 og 46

7.nov -  17.nov

Bursdagsbarn

6A: Tobias (11.11), Christian og
Isak (18.11)

6B: Silje (19.11)

Ukens ordenselever

6A
Uke 45: Tobias og Gustav
Uke 46: Christian og Fenix

6B
Uke 45: Matheo og Emma
Uke 46: Martin og Henrik S

Fag Læringsmål

Norsk
Jeg kan stille gode kritiske spørsmål til fakta jeg finner (søke smart) og
kan lage spørsmål jeg bruker i et intervju
Jeg kan bruke direkte tale når jeg skriver et intervju

Matematikk
Jeg kan bruke ulike metoder for multiplikasjon (dele opp, oppstilling)
Jeg kan multiplisere med 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.

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

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: Lage spagetti bolognese 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 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 45 og 46
HUSK INNLEVERING AV LEKSER TIL TORSDAG

45

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

Norsk/Naturfag (Classroom)
Les teksten og svar på oppgavene.
Matematikk (Kikora)
Gjør oppgavene som er tildelt på Kikora.

Engelsk (Skriveoppgave på classroom)
Gjør utdelt skrivelekse som ligger på classroom. Ingen gloser denne uken.

46

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

Norsk/Samfunnsfag (Classroom)
Les teksten og svar på oppgavene.

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. 69 Nivå 2: s. 69 og 70 Nivå 3: s. 69-71. Les høyt og oversett
*Skrivelekse: Skriv setninger til glosene og svar oppgavene på side 70 i skriveboken din.

Gloser:
Uke 45 Uke 46

Ingen gloser denne uken. play - skuespill
put on – sette opp
performed - framførte
audition - prøvespille
recite - framføre, lese
requires - krever
carry a tune - holde tonen
applicants - søkere

Husk å øve godt til gloseprøve på fredag
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Informasjon til hjemmet
★ Biblioteksbesøk: Mandag 28.november skal klassene på biblioteksbesøk klassevis. 6A skal

klokka 09.00, mens 6B skal være der klokka 12.00. Vi sykler ned, så sjekk at sykkelen virker

som den skal og ta med sykkellås. På biblioteket får elevene presentert nye bøker av

bibliotekar, og det vil være mulig å låne med seg bøker hjem. For å få lånekort til ditt barn,

bruk linken, og fyll inn informasjon om ditt barn før 25. november

https://solvberget.bib.no/cgi-bin/m2?mode=ln-kanskjenylaaner

★ Høstens leseuker (uke 46, 47, 48): I uke 46-48 har hele Lassa skole leseuker. Målet for

ukene er at elevene skal utvikle leseferdighetene sine, få økt leselyst og leseglede og øve seg

på å samtale om og reflektere over innholdet i tekster.  Disse ukene setter vi derfor av tid til

lesesiestaer og leseaktiviteter på skolen. Vi ønsker å motivere elevene til ekstra leseinnsats på

skolen og hjemme, og skal derfor ha leselotteri i slutten av uke 48. Elevene fargelegger lodd

underveis etter hvor mange minutter de har lest (1 lodd på mellomtrinnet er 20 min). Husk å

signere leseloddark hjemme. Hvis noen har småpremier hjemme å bidra med, blir klassen

veldig glad for det:)

★ Planleggingsdag 18.november: Minner om planleggingsdag, og fri for elevene 18.november

★ 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 45 er det gruppe 1 som har praktisk mat og helse- det betyr at gruppe 2 i

6B starter klokka 10 torsdag 10.11 og gruppe 2 i 6A går hjem 12.30. Uke 46 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.

★ 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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