6.TRINN UKE 48

Informasjon
Kjære verdens aller beste 6.trinn
Mat og helse
Denne og neste uke er det
grønnsakssuppe på menyen. A har mat
og helse i uke 48 og B og C-gruppa i uke
49.
Vi minner om innesko og hårstrikk når
vi er på kjøkkendet!
Matematikk
Denne uken skal elevene lage
egenproduserte og læringsstøttende
plakater i matematikk.
Hilsen Rebekka, Andreas, Ingrid, Lisa og
Una.

Selvstendighet
-Jeg rydder pulten min slik at den er klar for
vask hver dag.
-Jeg setter arbeidsark i permen og holder orden
i hylla mi.
-Jeg har med meg det jeg trenger til
leksearbeidet hjem mandag og tirsdag.
Norsk
-Jeg vet at pronomen er ord som står istedenfor
andre ord, gjerne substantiv.
(F.eks hun, han den, de og dere)
Matematikk
-Jeg kan minst tre regneregler for brøk.
English
-I know Object Pronouns and can use them in a
sentence.

Lekser:
Engelsk

1) Arbeid med oppgaver i ca 15 minutter: https://skole.salaby.no/57/engelsk/grammar/pronouns (Oppgavene har forskjellig vanskegrad, så
prøv deg fram.)
2) Øveordene: Øv på å lese høyt, forstå, bruke i setninger, skrive riktig.
3) Extra challenge 1: Write sentences with the object pronouns in your notebook
or mail to Lisa lisa.helen.aaro.hjelme@faerder.kommune.no
4) Extra challenge 2: Read a book! https://www.oxfordowl.co.uk/
Brukernavn – Oserød 6a /6b /6c, Passord – read

Norsk

Jobb med oppgaver om personlig pronomen på drillrommet her på Salaby.
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/grammatikk/pronomen
(Finn pronomen, velg pronomen og fyll inn)

Lesing

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

Matematikk

Arbeidsark i rød perm. Husk at oppgavene skal føres i ruteboka

Engelske øveord
På engelsk finnes det seks typer pronomen. De aller viktigste heter Personlige pronomen.
De finnes i to former: Subjektform (den som gjør noe) og objektform (den som blir gjort noe
med).
Vi har jobbet med subjektformen. Denne uka skal vi lære å bruke objektformen.
Singular (entall)

Plural (flertall)

Subject pronouns:

I, you, he, she, it

we, you, they

Object pronouns:

me, you, him, her, it

us, you, them

Timeplan
Tid
08.45-10.05

10.05-10.25
10.25-11.25

11.25-12.05
12.05-13.05

13.05-13.20
13.30-14.30

mandag
Norsk
Matte
A-plan

tirsdag
Gym
Engelsk
Musikk

pause
Norsk
Matte
A-plan

pause
Gym
Engelsk
Musikk

Mat og pause
Norsk
Matte
A-plan

Mat og pause
Gym engelsk
Musikk

pause
Norsk
Matte
A-plan

onsdag
Stilleles

torsdag
Mat og helse
(A)
Norsk/
matte
pause
pause
Matte/kunst og Mat og
håndverk
Helse (A)
Norsk/
matte

fredag
FYFO
Stilleles

Mat og pause Mat og pause
Matte/kunst og Mat og helse
håndverk
(A)
Norsk/
matte
pause
pause
Mat og helse
Matte/kunst og (A)
håndverk
norsk/matte

Mat og pause
Engelsk
K/H
Matte

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

pause
Engelsk
K og H
Matte

pause
Engelsk K/H
Matte
Avslutter kl.14.15

