6.TRINN UKE 50
Informasjon
Kjære verdens aller beste 6.trinn
Nå begynner det å bli fint i klasserommet!
Elevene er i full gang med en kreativ og sosial
julekalender med nye oppdrag hver dag. Noen
ganger skal vi lage noe, og andre dager skal vi
hygge oss på annet vis
Nå i adventstiden skal elevene møte utenfor
garderoben ved skolestart. Vi går direkte inn til
adventssamling i klasserommet hver morgen.
Vi skal også denne uken følge
undervisningsopplegget til ABUP i Kristiansand.
Undervisningsopplegg har fått navnet
“Spinnville følelser”, og det har som mål å
bidra til at elevene utforsker og undrer seg over
de ulike følelsene.
Hele skolen skal samles på fotballbanen fredag
11.desember for å markere Lucia. Det blir felles
sang etterfulgt av lussekatter i klasserommet.

Selvstendighet
-Jeg rydder pulten min og passer på at
gruppebordet ser hyggelig ut før og etter
undervisning.
-Jeg bidrar til trivsel, samarbeid og arbeidsro på
gruppebordet mitt.
-Jeg har med meg det jeg trenger til leksearbeidet
hjem mandag og tirsdag.
Norsk
-Jeg vet at en konjunksjon binder sammen ord,
setninger eller setningsledd.
-Matematikk
-Jeg kjenner sammenhengen mellom brøk,
prosent og desimaltall.
Engelsk
-Jeg kjenner til en kjent engelskspråklig forfatter
og vet noen typiske trekk ved måten han skrev på.

Torsdag 17.desember blir det grøtfest for store
og små her på Oserød.
Det blir ikke mat og helse på skolekjøkkenet de
siste to ukene før jul.
Hilsen Rebekka, Andreas, Ingrid, Lisa og Una.

Lekser:
Engelsk

1. Les s 3-5 og se filmen på s 6 i denne BookCreator-boka.
2. Gjør to valgfrie oppgaver fra s.7. Skriv i Notebook.
3. Øv på øveordene (ikke prøve denne uka.) Få underskrift av en voksen på
gloseprøven.

Norsk

Oppgaver i eget julehefte.

Lesing

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

Matematikk

Arbeidsark i rød perm.

English Christmas words: Use Quizlet! https://quizlet.com/_42am2w?x=1jqt&i=1h3dg

angel = engel
Christmas carols = julesanger
Christmas Day = 1. juledag
Christmas Eve = julaften
Christmas tree = juletre
decorate = pynte
presents = gaver
Santa Claus = julenissen
turkey = kalkun

Timeplan
Tid
08.45-10.05

mandag
Lystenning og
adventssamling

10.05-10.25
10.25-11.25

pause
Julehefte
Matte
Norsk

11.25-12.05
12.05-13.05

Mat og pause
Julehefte
Matte
Norsk

13.05-13.20

pause
Julehefte
Matte
Norsk

13.30-14.30

tirsdag
Gym
Engelsk
Musikk og
kalenderstund
pause
Gym
Engelsk
Musikk og
kalenderstund

onsdag
Kalenderstund

torsdag
Kalenderstund

fredag
FYFO
Lucia

pause
Matte
Julehefte
Spinnville
følelser.

pause
Digital
time/RLE
Matte
Spinnville
følelser

pause
A-plan

Mat og pause
Gym
Engelsk
Musikk og
kalenderstund

Mat og pause
Matte
Julehefte
Spinnville
følelser

Mat og pause
Digital
time/RLE
Matte
Spinnville
følelser
pause
Digital
time/RLE
Matte
Spinnville
følelser

Mat og pause
Kalenderstund

pause
Matte
Julehefte
Spinnville
følelser

Skole-SMS: Send SMS til 59444202 «6 Per er syk i dag hilsen Kari»
Tlf team 6: 40905632, www.oserodskole.no

pause
A-plan
Avslutter kl.14.15

