
 

6.TRINN UKE 4 

 

 

Informasjon 

 

Kjære verdens beste 6.trinn.  

 

Super:Bit 

Denne uken får vi besøk fra vitensenteret. Vi skal 

jobbe med programmering og Super:Bit. Dette blir 

gøy! 

 

Mat og helse 

Det blir mat og helse for A og B-gruppa denne 

uken. Husk innesko og forkle! C-gruppa har mat og 

helse mandag uke 5.  

 

Tirsdag skal vi teste ut å gjøre gloseprøve digitalt 

på Quizlet (ord fra forrige uke). Det virker kanskje 

mye med 25 ord, men alle er små og lette ord som 

vi har lært for lenge siden. Vi kaller dem 

høyfrekvente ord, siden de er de aller mest brukte 

ordene i engelsk. Hvis man kan skrive disse riktig 

vil man unngå mange skrivefeil       

 

Vi ønsker dere en strålende uke! 

Hilsen Rebekka, Andreas, Lisa, Ingrid og Una. 

 

Selvstendighet 

Jeg har med meg det jeg trenger til 

leksearbeidet hjem mandag og tirsdag. 

 

Jeg holder orden i hylla mi, og jeg sørger for at 

pulten er ryddet til vask når jeg går hjem. 

 

Norsk 

Jeg vet at kj-lyden skrives med tj, kj eller k. 

(Kjole, kino, tjern) 

 

Jeg vet sj-lyd skrives med skj, sj eller sk.  

(sjef, skjørt, skøyter) 

 

Naturfag 

Jeg kan forklare vannets kretsløp med egne ord. 

 

Engelsk 

Jeg kan skrive en pakkeliste på engelsk og 

sende den i en mail. 

 

Matematikk 

Jeg kan multiplisere flersifrede tall med 

flersifrede tall på minst to forskjellige måter. 

 

Lekser: 

Engelsk 1. På mandag: Øv godt på engelske øveord. Logg inn med brukeren din på 

Quizlet og øv der. Hvis du skal spille Gravity, må du starte spillet og velge 

‘Options’ + ‘Answer with English’. Prøv gjerne «Test»-modus også! 

Gloseprøven blir på tirsdag.       

2. Før fredag: Ark i grønn mappe. 

3. Husk å få underskrift på forrige gloseprøve. Skal leveres på skolen igjen. 

Lesing Ark om vannets kretsløp i blå perm. 

Regning 45 min Multi Smart Øving 

 

Logge inn på Quizlet: Husk at når du allerede har en bruker skal du velge ‘log in’, ikke ‘sign up’. 

Du logger inn med det hemmelige brukernavnet ditt og passordet. 

 

 



English words: 

Høyfrekvente ord 1 - 25 (de 25 mest brukte engelske ordene): Øv med Quizlet. 

Mål: kunne bruke dem og skrive dem riktig.  

the = viser bestemt form av 

substantiv, f.eks the car - bilen 

of = kan bety flere ting på 

norsk, bl.a: av, fra, med, om 

to = kan bety flere ting på 

norsk, bl.a: til, mot, for, å 

(infinitivsmerke) 

and = og 

in = i 

is = er (sammen med he, she, 

it) 

it = det /den (It is my car) 

 

you = du / dere 

that = det /den (Who is that 

girl?) 

he = han 

was = var (sammen med I, he, 

she, it) 

for = til, for 

on = på 

are = er (sammen med 

you+flertall) 

with = med 

as = som 

I = jeg 

his = hans 

they = de 

be = være 

at = på /ved 

one = en 

have = ha 

this = dette 

from = fra

Timeplan 

Tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
08.45-10.05 Mat/helse (A) 

 

Matte/A-plan 

Gym  

Engelsk 

Musikk  

Super:Bit (A) 

 

Jungel og 

Kanari 

Super:Bit (C) 

 

Mat/helse (B) 

 

Jungel og 

Kanari/matte 

FyFo og 

stilleles 

10.05-10.25 pause pause pause pause pause 
10.25-11.25 Mat/helse (A) 

 

Matte/A-plan 

 

Gym 

Engelsk 

Musikk  

Super:Bit (A) 

 

Jungel og 

Kanari 

 

Super:Bit (C) 

 

Mat/helse (B) 

 

Jungel og 

Kanari/matte 

Norsk 

Engelsk 

K og H 

11.25-12.05 Mat og pause Mat og pause Mat og pause Mat og pause Mat og pause 
12.05-13.05 Mat/helse (A) 

 

Matte/A-plan 

 

Utegym  

Engelsk 

Musikk  

Super:Bit(B) 

 

Jungel og 

Kanari 

Mat/helse (B) 

 

Jungel og 

Kanari/matte 

Norsk 

Engelsk 

K og H 

13.05-13.20 pause   pause pause pause 
13.30-14.30 Mat/helse (A) 

 

Matte/A-plan 

 

  Super:Bit(B) 

 

Jungel og 

Kanari 

Mat/helse (B) 

 

Jungel og 

Kanari/matte 

Norsk 

Engelsk 

K og H 
Avslutter kl.14.15 

Skole-SMS: Send SMS til 59444202 «6 Per er syk i dag hilsen Kari» 

Tlf team 6: 40905632, www.oserodskole.no 

https://quizlet.com/171213485/hoyfrekvente-ord-1-25-fry-list-flash-cards/
http://www.oserodskole.no/

