
UKEPLAN 6. TRINN UKE 49

Vi gratulerer Vilde D.L. med 11 årsdagen mandag 6. desember!

FAG TIL
TIRSDAG

07.12

TIL
ONSDAG

08.12

TIL
TORSDAG

09.12

TIL
FREDAG

10.12
Norsk “To timar gym i veka er altfor lite!” Les teksten nøye og jobb med oppgavene som hører

til.  Du finner både tekst og oppgaver i Classroom. I tillegg får du teksten på ark slik at
du kan ta notater/understreking rett på arket.

Leselekse:
Lese MINST 20 minutter i egen bok hver  skoledag = 80 minutter pr uke. Hvis du
ikke har bok hjemme finnes det mye bra på biblioteket på “skolen”

Matte Vinkler og geometriske former
Gjør oppgavene som du finner i presentasjon på elevdisk (Lekse uke 49)

Quizlet: Jobb med oppgavene via denne linken, gjør alle 4 oppgavene:
Flashcards,  Learn, Test og Match

Jule-
forestilling

Øv på dansen du er med på: (“gutter” - “jenter” )

Lær deg teksten mest mulig utenat - bruk Kor Arti (feideinnlogging)
● Vi tenner våre lykter
● Tenn lys
● Himmel på jord
● Øv på teksten til Happy x-mas (war is over) (ikke på Feide, bruk linken)

Engelsk The USA - Florida
Fullfør siden om Florida i presentasjonen din. Se denne faktafilmen om Florida. Stopp
filmen når du har behov for det og skriv ned minst 8 setninger om Florida. Prøv å lage
dine egne setninger.  Lim inn bilder også.
Øv på teksten til Happy x-mas (war is over)

Mat og
Helse Gjør tildelt oppdrag på skolen - fra oppskrift til matrett, redskaper og oppgaver.

Mandag:

Gym:

I Ynglingen

Husk

dusjetøy

Tirsdag

6A

Mattestasjoner

K & H

tredeling

Onsdag

6B Mattestasjoner

Fysisk aktivitet

4. time

Husk innesko!

Torsdag

M & H

gruppe 2

4 sorter

julekaker

(Ta med kakeboks)

Fredag

M & H

gruppe 2

4 sorter

julekaker

(Ta med kakeboks)

De som ønsker det

kan komme i

https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5f3e62937a08ec9c90cb5c72-5f3f1c6460e9d57667bada73
https://www.youtube.com/watch?v=_FH-mLsf_Y8
https://www.youtube.com/watch?v=m4Jpi29X6hI
https://www.youtube.com/watch?v=mK9Gwn8_BsQ
https://www.youtube.com/watch?v=OZHen61iV_c
https://www.youtube.com/watch?v=mK9Gwn8_BsQ
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pysj/koseklær til

skolen og ha med

seg noe godt i

matboksen.

Noe godt=f.eks.

noen julekaker,

oppskåret frukt

eller en bolle.

TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Tema: Innsats for andre (omvendt julekalender)

Norsk Tema: Din mening teller!

Vi argumenterer for det vi mener og viser respekt for andres meninger.

Vi lager og  fremfører argumenter som kan overbevise andre.

Matematikk Geometri: Jeg vet at vinkelsummen til trekanter er 180grader og vinkelsummen

til firkanter er 360grader.  Jeg kan regne størrelser på vinkler ved å bruke

toppvinkler og nabovinkler og vinkelsum på trekanter og firkanter.

Engelsk Vi leser og lærer om flere engelsktalende land, nå har vi fokus på USA og Florida.

Grammatikk: Verb i preteritum.  Jeg vet at regelrette verb får -ed ending i

preteritum.  Yesterday I walked to school.

Naturfag Energi for en levende jord.

Hvordan utnytter vi energi i dagliglivet,

Samfunnsfag Lage presentasjon om et land i Europa.

KRLE Buddhismen

Vi bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn.

Musikk

Kroppsøving Dans, turn og lek

Mat og Helse Tema: Julekaker

Gloser uke 49

Engelsk                             Norsk

Before, I traveled a lot
more than I do now.

Før reiste jeg mye mer
en jeg gjør nå.

I visited Grandma last
week.

Jeg besøkte bestemor
forrige uke.

Yesterday I painted a
picture in arts and
crafts.

I går malte jeg et bilde
i kunst og håndverk.

Quizlet

Bruk gjerne Quizlet når du øver på
glosene.  Denne gangen øver du kun på
presens og preteritum, du skal ikke
oversette til norsk på Quizlet. Følg
denne linken

https://quizlet.com/_ao48zf?x=1qqt&i=11wxdk
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INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei
Desemberplan er lagt ut på hjemmesiden. Vi er litt lei oss, for vi  har fått sterke signaler om at det ikke blir
lov å invitere noen inn på skolen i løpet av desember. Derfor ser vi på mulighetene å få til en “streaming”
og opptak av forestillingen vi øver på. Vi har ikke lyst til å avlyse helt, for vi ser at mange storkoser seg
med dans, sang og rap.

🤗Fredag 10. desember kan de som ønsker det komme i pysj/koseklær til skolen, og ha med seg noe
godt i matboksen. Godt i matboksen er: Julekaker, kjeks, bolle, oppskåret frukt e.l (ikke godteri eller chips)

🔦Tirsdag 14. desember er det fint hvis alle kan ha med seg noe som lyser, for eksempel Lucia - lys,
lommelykt, sykkellykt e.l."

Onsdag 22. desember:(Tror vi kanskje muligens det blir …)  Besøk i Stokka kirke/alternativt opplegg på
skolen + julegrøt! (siste skoledag)


