
UKEPLAN 6. TRINN UKE 18
Uke 18 6. trinn

FAG TIL
TIRSDAG
3. mai

TIL
ONSDAG
4. mai

TIL
TORSDAG

5. mai

TIL
FREDAG

6. mai
Norsk Leseprosjekt, runde 2: Les de sidene dere ble enige om på gruppen for å klare i

runde 2.
6B innen torsdag og 6A innen fredag.

Lær deg Velkomstsangen og Avslutningssangen mest mulig utenat denne uken.

Øv på replikker til rollene du har fått utdelt. Klarer du å lære det utenatt?
Du finner alt som er klart på elevdisk/forestilling/

Matte Brøk:
Fullfør “Kan du det nå?” oppgavene som ligger i presentasjon på elevdisk
Vær nøye med føringen og  husk å forkorte svaret mest mulig.

Mattemaraton MATTEMARATON, jobb minst 60 min med mattemaraton
denne uken. Det gjelder arbeid på skolen og hjemme.
Gå, løp, hopp, sykle… eller vær i en aktivitet som tilsvarer
minst 30 km denne uken.

Engelsk Vi skal lære oss sangen “Don’t stop me now”. Du finner den under “Homework week 18 - Don’t
stop me now” i Classroom. Les nøye gjennom teksten og lær den utenatt. Syng sangen
minst tre ganger.
Ingen gloser denne uken!

Ekstra utfordring: “Extra challenge week 18 - grammar” finner du under “lekser” i Classroom.
Husk å trykke på “lever”.

Mat og
helse

Gruppe 2: Øving til kokkekamp, vi skal lage “Kyllingdigg” og Brownie-cookie :)

Les gjennom oppskriftene på det vi skal lage.  Oppskriftene og link til bildeforklaring finner dere
på elevdisk/mat og helse.  Alle på gruppen må møte godt forberedt.

Mandag:

UTEGym

på

Stavanger

Stadion kl.

12:30-14.00

Vi øver til

Tinestafetten

Ta med sykkel

og hjelm,

trenger ikke

dusjutstyr

Tirsdag

Mattestasjoner +

øving A

Engelsk B

3. time

Kickoff for

HEI VERDEN!

K & H

Tredeling!

Onsdag

Mattestasjoner +

øving B

Fysisk aktivitet

4. time

6A/6B Musikk, øve

til forestilling

Torsdag

M & H

gruppe 2

Tema: Middag
og dessert &
dekke bord

Fredag

M & H

gruppe 2

Tema: Middag og
dessert & dekke

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

Sosial
kompetanse

Vi fortsetter å øve på godt samarbeid, men vil også ha ekstra fokus på
språkbruk!!

Norsk Leseprosjekt - oppstart og informasjon.  Forestilling og lære sangtekster og
replikker utenatt!

Matematikk Brøk: Jeg kan multiplisere brøk med heltall og multiplisere to brøker sammen
Mattemaraton: Repetisjon og mengdetrening

Engelsk Vi fullfører temaet “The future”.

Naturfag Følelser

Samfunnsfag Vi bruker tiden til å forberede forestilling.

KRLE Etikk og etiske dilemma

Musikk Sang og bevegelse / forberede forestilling

Kroppsøving Løpsteknikk, sprint og veksling i stafett

Mat og Helse Kyllingdigg og Brownie- cookies. Vi øver til kokkekamp og har fokus  på
selvstendighet, orden  og samarbeid.

Gloser uke 18

Ingen gloser denne uken.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei alle sammen

Mattemaraton starter søndag 1. mai og varer hele mai måned. Mer informasjon på

www.mattemaraton.no for de som er interessert.  Flere elever fikk som mål på samtale å få

gjort mest mulig oppgaver i denne perioden (+ aktivitet slik at de får samlet flest mulig lodd).

Oppgavene i Mattemaraton er nivådelt i 5 nivåer og er veldig god og viktig repetisjon av alle

temaene vi har jobbet med dette året.  Vi setter av en del tid til å jobbe med dette på skolen

og vil veldig gjerne få hjelp av dere foreldre til å minne elevene på å jobbe mye med

Mattemaraton hjemme også, det er lov å gjøre mer enn det som står som lekse :)

Bibliotekbøkene elevene lånte forrige uke tenker vi at elevene skal ha lest ferdig mot slutten

av mai måned.  Da blir oppgaven å skrive en kort bokanmeldelse etter modelltekst.  Det er

viktig i ukene fremover at alle har en bok i kassen på skolen.  Vi kommer til å ha mye øving og

da ikke alle kan øve på likt blir det lesing og/eller Mattemaraton for de som ikke øver.

Vi er godt i gang med leseprosjektet og denne uken har vi runde 2.  Elevene leser i sin digitale

bok som de har fått tildelt og de har avtalt med gruppen sin hvor langt de skal lese innen

http://www.mattemaraton.no
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torsdag/fredag.  Obs! det er veldig viktig at det blir gjort til rett tid.

Etter runde 1 med lesing skal de snakke om det de har lest ved hjelp av ulike roller som

MillaMiljø, HamzaHandling, KasperKarakter og SaraSpørsmål.

Gym uke 18:  Vi har reservert tid på Stavanger Stadion og denne mandagen og neste mandag

blir det fokus på løpsteknikk og veksling i stafett før Tinestafetten 10. mai.

Ta med utesko (gode sko til å løpe i).  Vi flytter gym til slutten av dagen slik at de som ikke går

på leksehjelp kan gå rett hjem etter gym.  Det er ikke mulighet til å dusje etter gym.

Denne uken har elevene i gruppe 2 i oppgave å forberede seg til M&H timene. Vi øver til

kokkekamp og ser at graden av selvstendighet og orden må økes. Forberedelsen kan være å

lese gjennom oppskriftene eller lage retten hjemme før timen hvis det er mulighet for det.

Viktige datoer fremover:

● 1. mai: Mattemaraton starter

● 3. mai: Kickoff for HEI VERDEN

● Tirsdag 10.mai: Tinestafetten på Stavanger Stadion

● Tirsdag 10. mai: Nordic Edge (utstilling i byen) - to grupper fra Smart-uken

● Mandag 16. mai: Prøvemarsjering til 17.mai-tog

● Onsdag 18. mai: Forestilling 6A  kl 1145 og 1800

● Torsdag 19. mai: Forestilling 6B  kl 1145 og 1800

● Tirsdag 24. mai kl. 17-19: HEI VERDEN.  Viktig at dere sjekker at det ikke er kamp

denne dagen da arrangementet er obligatorisk skole (dere får fri tidligere siste

skoledag)

● Søndag 8. mai skal 6B ha kafè på Byhaugen fra kl 12-17. Det er fortsatt behov

for både kakebakere og selgere(elever), så håper flere melder seg. Ta kontakt

med Ingvild Doyle (mor til Thomas) og fortell hva du kan bidra med. Husk å

invitere med slekt, naboer og andre gode venner, for jo mer folk som kommer, jo

mindre blir egenandelen på klasseturen til høsten.

Hilsen Gudrun, Helene, Maren og Katharina


