
Ukeplan 6. trinn

Fag: Læringsmål: Uke 12
Norsk: Jeg jobber godt med lesevennen min på lesekurset.

Matematikk: Jeg kan regne ut areal og omkrets av sirkel.
Jeg kan bruke passer.

Engelsk: Jeg kan forstå og bruke tids- og stedspreposisjoner.

Naturfag: Jeg kan forklare forskjellen på en stoffblanding og en kjemisk reaksjon.
Jeg kan forklare hvordan vi kan kjenne igjen en kjemisk reaksjon.
Jeg kan gjennomføre forsøk med stoffer og stoffblandinger.

Sosialt mål: “Vi vet at rettferdighet betyr at ikke alle behandles likt”

DAG: PÅ SKOLEN: I LEKSE:

Mandag Matte: Areal av sirkel
Lesekurs
Kuhå: Tekstil, sløyd, koding

Leksefri

Tirsdag Gym: Husk tøy, sko og håndkle
Lesekurs
KRLE: Hellige skrifter og hellige steder
Leksehjelp

Til onsdag
Lesekurs: Les på ukas tekst i 10 minutter.
Engelsk: Se ukas “News in English” på Elevkanalen.
Skriv ned 8-12 nøkkelord om en av sakene.

Onsdag 3.deling
Tema: Kjemi
Mat og helse: Pastasalat
Engelsk: Cars and other vehicles
Lesekurs
Fysisk aktivitet-

Leksefri

Torsdag 3.deling
Mat og helse: Pastasalat
Tema: Kjemi
Engelsk: Cars and other vehicles
Leksehjelp

Til fredag
Lesekurs: Les ukas lesekurs-tekst.
Naturfag: Les teksten “Atomer - stoffenes
byggeklosser” som er delt med deg på Skolestudio.
Husk å svare på spørsmålene og gjør oppgavene
også!

Fredag Matte: Omkrets og areal av sirkler
Lesekurs
Tema: Kjemi
Arbeidsplan

God helg



Hei!

På grunn av været gikk vi “helt til” skolens gapahuk på torsdag. Det er
en del elever som har blitt “for store” til å kle seg skikkelig, men ellers var
det bra. Det var god innsats og godt samarbeid på gruppene.

Vi hadde også “Grip boka” i uka som var. Elevene jobbet veldig godt i
gruppene, og leste musestille i lange økter gjennom hele uka. Uka ble
avsluttet med presentasjoner av bøkene og “Åpen scene”.

Denne uka er det igjen vanlig lekekurs, noe det også er neste uke. Alle
norsktimene går med til dette.

Fisnik er student hos oss frem til påske, men vi får også fire jenter disse
ukene. Emilie, Ida, Amalie og Henriette går på andreåret på lærerskolen,
og tar mat og helse dette semesteret. De vil observere litt, men for det
meste ha ansvaret for å undervise i Marius sine timer.

VIKTIGE TING Å HUSKE PÅ:

- Husk gymtøy, håndkle og sko til å være inne med på tirsdag.

- Husk at ALLE må ha innesko! Du kan gjerne bruke gymskoene som innesko.

- Husk at Chromebooken skal være ladet til hver dag, og bruk etui.

- Husk pennal som minst inneholder blyant, viskelær, blyantspisser og linjal.

Hilsen Marius, Anita, Margrethe, Trygve, Hilde, Mai Britt, Fisnik, Emilie, Ida,
Amalie og Henriette.
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