
Ukeplan 6. trinn

Fag: Læringsmål: Uke 9
Norsk: Jeg følger eksempelteksten og blir ferdig med fagteksten.

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

Engelsk: Jeg kan stille spørsmål ved å bruke “did”.
Jeg har øvd godt på de uregelrette verbene i engelsk. (50 irregular verbs)

Krle: Jeg kjenner til noen hellige steder i Islam.

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

DAG: PÅ SKOLEN: I LEKSE:

Mandag Matte: Geometri, areal av sirkel
Norsk: Bibliotek og Arbeid med fagtekst
Kuhå: Sløyd, koding, tekstil

Leksefri

Tirsdag Gym: Lek og håndball
Norsk: Siste time med fagtekst
Krle: Islam- hellige steder
Leksehjelp

Til onsdag
Mat og helse. Lag noe alene eller sammen med de
hjemme som du har laget på skolen i løpet av året.
Husk å ta med deg boka hjem. Denne leksa kan gjøres
den dagen det passer best.

Onsdag 3.deling
Tema/musikk: Kjemiens verden/Kilden DKS
Engelsk: My favourite book
Mat og helse: Fiskeboller i hvit saus
Matte: Geometri, areal av sirkel
Fysisk aktivitet

Leksefri

Torsdag 3.deling
Tema/musikk: Kjemiens verden/Kilden DKS
Engelsk: My favourite book
Mat og helse: Fiskeboller i hvit saus
Leksehjelp

Til fredag
Les og oversett en av tekstene du har fått i engelsk
timen. Alfred’s journey, As time goes by, Anna’s diary.
Les for en voksen hjemme.
Les i selvvalgt bok hvis du har tid igjen (30 min.)

Fredag Norsk: Carlsten lesetest
Tema: Kjemiens verden
DKS: “Klangen av Klima”- Kilden konserthus
Buss fra skolen kl. 1130. Retur kl. 1300.

God helg



Hei!

Da håper vi alle har hatt en fin vinterferie, og er klare for neste etappe:)

Vi hadde en fin avslutning for Inger Lill siste dag før ferien, både hele skolen i amfiet
og vi spesielt på trinnet. Det blir trist å miste henne, men vi er samtidig glade for å
kunne ønske May Britt velkommen inn på trinnet.

Den ene leksa denne uka er i Mat og helse. Dere skal lage noe fra oppskriftsboka
deres for de hjemme. Det står som lekse til onsdag, men du kan gjøre det når som
helst, senest søndag. Det er jo ekstra bra hvis du tar ansvar for å handle inn det dere
trenger også. Vi kommer til å prate om og ha litt etterarbeid på skolen rundt dette.

Viktige ting som skjer fremover mot påske:

Til fredag skal vi i regi av Den kulturelle skolesekken besøke Kilden. Der skal vi få
høre symfoniorkesteret som fremfører “Klangen av klima”. Vi blir busset frem og
tilbake til Kilden.

I uke 10-13  skal vi ha lesekurs for hele trinnet. Vi jobber med tekstene etter helhets
lesemetoden.

Uke 10-13 Fisnik Rashica, som var hos oss i høst kommer tilbake og skal ha en ny
praksisperiode på 6. trinn. Han vil følge Anitas timeplan.

I Uke 11-13 er det tid for vårens utviklingssamtaler. Innkalling kommer. Vi er godt i
gang med elevsamtalene. Denne gangen skal elevene lage en presentasjon om seg
selv, som skal være en del av utviklingssamtalen.

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 og May Britt
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