6.TRINN UKE 7
Informasjon

Selvstendighet
Jeg sørger for å ha med meg både blyant og
viskelær på skolen hver dag.

Kjære verdens beste 6.trinn.
Koding
Vi skal jobbe med koding og programmering i ukene
frem mot vinterferien. Eleven skal jobbe med koding på
PC, programmere rytmer i musikken og programmere
hverandre ved hjelp av ulike kommandoer.
Blyant og viskelær
Vi låner bort/gir bort blyant og viskelær til mange
elevene hver dag. Elevene trenger hjelp av dere der
hjemme til å fylle opp i pennalet.

Jeg bidrar til å holde klasserommet ryddig
og hjelper til med å rydde etter aktiviteter i
klasserommet.
Norsk
Jeg vet at det finnes likheter og forskjeller
mellom noen nordiske språk.
IKT
Jeg kan forklare hva en løkke er i forbindelse
med koding.

Gym
På tirsdag blir det gym i Hårkollhallen.

Jeg kan lese og forstå kommandoer i løkker.

Uke 9
Fra og med uke 9 slutter elevene klokken 13.15 på
fredager.

Engelsk
Jeg vet når jeg skal bruke ‘was’ og når jeg
skal bruke ‘were’

Vi ønsker dere en strålende uke!
Hilsen Rebekka, Andreas, Lisa, Ingrid og Una.

Matematikk
Jeg kan multiplisere og dividere desimaltall.
Jeg kan forklare begrepene faktor, produkt,
dividend, divisor og kvotient.

Lekser:
1) Listen and read more about Charles Darwin.
Level 1: Les siste kapittel. Lytt mens du leser. Øv på å lese et lite avsnitt
høyt.
Level 2 and 3: Read + listen to chapter 4-5. Write some fact sentences.
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/historical-figures/charles-darwin-18091882/read

Our Quizlet class:
Oserød09elev | Quizlet

English

2) Remember to practise your English words. (Digital test on Tuesday)
https://quizlet.com/_9ect5x?x=1jqt&i=1h3dg
Lesing/
skriving

Les side 199-201 i Salto. Svar på oppgave 1-6 på side 202.

Logge inn på Quizlet: Husk at når du har et brukernavn skal du velge ‘log in’, ikke ‘sign up’. Logg inn med
det hemmelige brukernavnet ditt og passordet. Øv på å gjøre «TEST». Da må du huske å velge Options:
Answer with English.

Engelske øveord uke 6+7, høyfrekvente ord nr. 26 – 42:
all = alle

but = men

by = ved

can = kan

not = ikke

use = bruke

do = gjøre

or = eller

we = vi

had = hadde

said = sa

were = var

if = hvis

she = hun

your = din

my = min

there = der
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