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UKEPLAN 6.TRINN UKE 36
På skolen jobber vi med:

Norsk Vi planlegger og gjennomfører muntlige fremføringer. Vi bruker
hjelpemiddelet “Den gylne hånd”.

Matematikk Denne uken jobber vi mest med titallsystemet og addisjon og
subtraksjon med desimaltall . Vi avslutter uken med en
gangetest.

Engelsk Chapter.1 : Radio Ratpack

Samfunnsfag Hvem styrer Norge. Denne uken lærer vi om Stortinget.

KRLE Etikk og filosofi

Naturfag Elektrisitet. Strøm og spenning.

Kroppsøving Vi trener på å forholde oss til regler i ulike leker. Styrketrening.

Mat og helse 6A: Grønnsaksuppe og eplemuffins
6BCD: Grønnsaker, dip og stekte poteter

Lekse Hvorfor er dette viktig? Tips
-Underlige geleballer
-Da ingen voksne passet på
-Møt den mystiske beveren

Tekstene ligger i classroom
norsk. Velg to av tekstene.

Velg en av tekstene som du
forbereder en presentasjon
ved hjelp av den gylne hånd.
Skal presenteres på fredag.

Leseglede og trening i å snakke
foran andre.

Fortell til noen hjemme om
det du har lest.

Engelsk : week 36 + 37:
Step 1: Read page 26-27
Step 2: Read page 28-31
Step 3: Read page 32-35

Det er viktig å lese høyt på
engelsk, for å få god leseflyt.

Det er viktig for å øve på uttale.

Det er viktig å kunne lese
engelsk når du blir eldre.

- Lytt til teksten minst to
ganger før du leser
selv.

- Stairs listen
- Ta deg god tid når du

leser.
- Les for noen.

https://docs.google.com/document/d/15ZITkEjCaxUrWKM9Xz80v8pW4KtAj4nE3_VnZXKkqWQ/edit?usp=sharing
https://stairs5-7-lyd.cappelendamm.no/lydsalg/seksjon.html?tid=1723003&sek=1667634
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Informasjon til hjemmet:

Dag er borte denne uken. Vikar blir satt inn i Dag sine timer.
Det blir foreldremøte for 6. trinn onsdag 21.9 kl. 18.00. Sted: eget
klasserom. Invitasjon og agenda kommer senere.
Vi tar gjerne imot gamle dynetrekk/duker til gjenbruk oppgave i
K&H.
De som skal ha kjøkken, må huske å ta med et forkle.
Husk gymtøy til dagen du skal ha gym.

Vi ønsker alle en fin uke.

Hilsen Lena, Christian, Guro,
May Elin, Øystein og Dag


