6.TRINN UKE 1
Informasjon
Kjære verdens aller beste 6.trinn
Vi håper dere har hatt en strålende juleferie alle sammen, og vi
gleder oss til å ta fatt på neste semester sammen med dere.
I klasserommet og på skolen er vi alle klassekamerater. Denne
filmsnutten har vi allerede sett i klassen, men se den gjerne
sammen med en voksen hjemme også😊

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.

“Være venner”
https://www.youtube.com/watch?v=cn0MDhbdrR8

Norsk
Jeg kan regelen for bruken av da
og når. (Den gang da, hver gang
når)

Vi ønsker å gjøre elevene på 6.trinn mer fleksible i forhold til
hvem de kan jobbe sammen med og hvem de kan forholde seg
til som læringspartnere. Dette er viktig for trivsel og for det
sosiale miljøet i klassene. Pultene er nummererte, og vi kommer
til å trekke nye plasser og læringspartnere ofte.

Jeg kan reglene for bruk av og/å.
(Å kan være et utrop eller et
infinitivsmerke. Og binder sammen
like ord og setningsledd.)

Lesing og norsk er fokusområde de neste par ukene, og alle
klassene skal gjennom Roald Dahls fantastiske bok, “Matilda”.
De får utlevert hvert sitt eksemplar som skal ligge her på skolen.
Elevene skal lytte, samlese, gjenfortelle og gjøre varierte
oppgaver i forbindelse med denne boken.
Vi vil også bli mer kjent med Matilda i engelsktimene.

Engelsk
Jeg kan lese utdrag fra en kjent bok
på originalspråket (engelsk).
Matematikk
Jeg kan multiplisere ensifrede tall
med flersifrede tall.

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

Lekser:
Engelsk

Green folder: Worksheet about Matilda
Øv på ukas ord.

Norsk

Oppgaver på eget ark

Lesing

Les minst 15 minutter i valgfri bok eller blad hver dag.

Regning

Oppgaver på eget ark.

English words:
library = bibliotek

honest = ærlig

parents = foreldre

extraordinary = bemerkelsesverdig, uvanlig

grown-ups = voksne

librarian = bibliotekar

clever = flink /smart

ignorant = uvitende

kind = snill
Extra:

Timeplan
Tid

mandag
Gjennomgang
av uka og ukas
mål.

tirsdag
Gym
Engelsk
Musikk

onsdag
K og H
Norsk
Digital time

torsdag
Matilda
Norsk
Matematikk

fredag
FyFo og
stilleles

10.0510.25
10.2511.25

pause

pause

pause

pause

pause

Matilda
Norsk
Matematikk

Gym
Engelsk
Musikk

K og H
Norsk
Digital time

Matilda
Norsk
Matematikk

Matilda
Engelsk
Matematikk

11.2512.05
12.0513.05

Mat og pause

Mat og pause

Mat og pause

Mat og pause

Mat og pause

Matilda
Norsk
Matematikk

Gym
Engelsk
Musikk

K og H
Norsk
Digital time

Matilda
Norsk
Matematikk

Matilda
Engelsk
Matematikk

13.0513.20
13.3014.30

pause

pause

pause

pause

A-plan

Matilda
Engelsk
Matematikk

08.4510.05

Matilda
Norsk
Matematikk

A-plan

Avslutter kl.14.15
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