
Ukeplan 6. trinn

Fag: Læringsmål: Uke 48
Norsk: Jeg leser teksten min med god flyt og forståelse.

Matematikk: Jeg kan addere, subtrahere og multiplisere med desimaltall.
Jeg kan gjøre overslagsregning med desimaltall.

Engelsk: Grammatikk: Jeg kan bruke verb i preteritum.
Jeg kan forklare hva som kjennetegner eventyr.

Sosialt mål: “Vi kan løse konflikter med ord, og vi henter en voksen når vi trenger hjelp”.

DAG: PÅ SKOLEN: I LEKSE:

Mandag Samling
Matte: Desimaltall
Lesekurs
Kuhå: Tegning, sløyd, tekstil

Leksefri

Tirsdag Gym: Volleyball og basket
Lesekurs
Elevundersøkelsen
Leksehjelp

Til onsdag
Les teksten din fra lesekurset minst to
ganger.
Les resten av tiden i egen bok eller lydbok.
Registrer på Norli jr.

Onsdag Matte: Desimaltall
Engelsk: Fairy tale/verbs in the past tense
Lesekurs
Fysisk aktivitet (ute)

Leksefri

Torsdag Adventsstund
Lesekurs
3-deling: mat og helse, matte, engelsk
Leksehjelp

Til fredag
Les teksten om “Verdens verste jul” på
Salaby, og svar på spm til teksten.
Du finner teksten her.

Fredag Adventsstund
Lesekurs
Felles adventsstund i amfiet
Musikk: Jul
Arbeidsplan

God helg

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-og-svar/verdens-verste-jul


Hei!

Vi er i gang med uke 3 av lesekurset vårt.

Advent: Fra og med torsdag 1.12 starter vi dagen med
adventsstund. Vi tenner lys, synger, trekker kalender og har
høytlesning.

På tirsdag skal vi gjennomføre elevundersøkelsen på skolen.
Det er frivillig å delta, og det er lov å hoppe over spørsmål man ikke ønsker å
svare på. Men hvis man ikke skal delta på denne, må vi få beskjed på forhånd
slik at vi kan planlegge alternativt opplegg. Foreldre kan svare på
foreldreundersøkelsen. Den ligger på skolens hjemmeside. For å få et best
mulig bilde håper vi så mange som mulig deltar i undersøkelsen.

I mat og helse skal vi gjøre ferdig pepperkakene. Det er lurt å ta med seg en
boks denne dagen. Glemmer du boks, får du pose, men da knekker kakene
lettere.

Det er veldig fint å se at så mange har blitt flinke på å huske å lade CB, keep
up the good work! Husk også pennal som skal inneholde blyant, viskelær og
linjal.

Mandag 5.12 skal elevene få en oppfriskningsdose av MMR-vaksinen
(meslinger, kusma og røde hunder). Informasjon med svarlapp sendes hjem
på mandag, med svarfrist senest torsdag 1.12.

Viktig info:
- Husk å lade Chromebook hjemme hver dag!

- Husk også pennal med blyant, viskelær og linjal!

- Husk gymtøy og innesko til tirsdag!

Hilsen Marius, Anita, Margrethe, Trygve, Hilde og Inger Lill
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