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Ukeplan for
Mandag
08.30-14.15
1. og 2. time
NORSK: Litt helge-prat.
Fortell mer! Zeppelin
språkbok oppgave 15 side
115. Lesetid.
3. time
MATTE:
Side 19 og 20. Velg
farge.
4. time og 5. time
6A KRLE: Religioner
6B TEGNEFORMING:
Lego dacta

6. time
AKTIVITETSTIME

6.trinn
Tirsdag
8.30-12.30

1.time
6A ENGELSK: Jobbe
med presentasjon av
tegneseriefigur, se eget
ark
6B NORSK:
Se film
2. og 3. time
6A: SLØYD/TEKSTIL
Vi strikker
6B: ENGELSK:
Se 6A

4.time
MATTE:
Side 21-23. Velg farge.

Uke 7
Onsdag
8.30-14.15
Hele dagen: Isfiske
på Soløyvannet!
Statskog og Bodø jeger
og fiske-forening
inviterer oss.
De har alt av utstyr til
oss.

Elevene får
pølse/fiske-kake av
arrangørene. De står
også for bål og ved.
Ha med mat,
drikke(varm og kald),
klær etter vær +
masse fiskelykke 

Torsdag

Fredag

8.30-14.15

8.30-13.15

1.time
Matte: Vi gjennomgår
leksa. Side 24 og 25.
Velg farge.
2. og 3. time
6B Gym:
6A: NORSK: Zeppelin
språkbok oppgave 16, 17,
18 og 19.

1.time
6A Norsk: Vi gjennomgår
leksa. Vi skriver fortelling,
der vi bruker rådene for
hvordan vi skriver en god
fortelling.
6B Engelsk:
Jobbe med presentasjon
av tegneseriefigur på data

6A ENGELSK:
Jobbe med presentasjon
av tegneseriefigur på
data

2.-3. time
6A Gym:
6B Sløyd/tekstil

4.-5. time
Samfunnsfag:
PRØVE OM EUROPA!
Prøven fikk du i uke 6 slik
at du kan forberede deg
godt 

Vi strikker
4.time
Vi regner videre.
5.time
6A Musikk: Data.
6B Norsk: se 6A

6.time
6B Norsk: Vi lager
skriveplan. Lærer har
kopiark.

6A ENGELSK:
Jobbe med presentasjon
av tegneseriefigur på
data

Lekse:

Lekse:

Lekse:

Lekse:

Les minst 20 minutter i egen
bok. Les en av sidene høyt
for en voksen.
Norsk: Gjør ferdig det du
ikke bel ferdig med på
skolen.
Matte: Gjør ferdig ned side
20.

Les minst 20 minutter i egen
bok.
Matte: Gjør ferdig side 21,
22 og 23. Velg farge. Skal
være ferdig til torsdag.
Norsk 6B: Gjør ferdig det
du ikke ble ferdig med på
skolen
Til tur: Kan være lurt å ha
med sitteunderlag eller en
stol til når du fisker på
isen.

Les minst 20 minutter i egen bok.

Les minst 20 minutter i egen bok.

Engelsk 6A: Øv godt til
diktaten, se baksiden av
ukeplanen.
Norsk 6A: Gjør ferdig det
du ikke ble ferdig med på
skolen(avtalt lekse)
Matte: Husk matteleksa.
Samfunnsfag: Øv på prøven
til i morgen(fått prøven i uke
6)

Norsk: Gjør ferdig det du
ikke ble ferdig med på
skolen.
Engelsk 6B: Øv godt til
diktaten, se baksiden av
ukeplanen.

Engelsk:
Bestem deg for hvilken
tegneseriefigur du vil lage
presentasjon om.

Matte: Regn ferdig ned side
25.

Ukelekse: Husk egen lesebok og underskrift på leseskjemaet. Hver dag skal du lese høyt for en voksen.
Norsk: Lesetrening. Å skrive fortelling med konflikt og spenningstopp. Å bruke jeg, han eller hun om hovedpersonen i fortellingen.
Matematikk: Å kunne lese av temperatur og regne med minusgrader. Å kunne sammenligne størrelsen av negative tall.
Engelsk: Kunne lage en presentasjon.
Sosialt mål: Kunne snakke fint til hverandre og om hverandre.
Info. Husk kontaktmøtene! Vinterferie i uke 8.

Vi legger inn ca. 15 min lesing hver dag, så elevene må alltid ha lesebok i sekken.

God helg
God vinterferie!

Anne Mette Andersen: 97149272 anne.mette.andersen@bodo.kommune.no
Linda Vassbotn: 99010323 linda.vassbotn@bodo.kommune.no
Lill Fresvik : lill.fresvik@bodo.kommune.no

Børge P Husdal: 95120232 borge.pedersen.husdal@bodo.kommune.no

English dictation week 7

An elephant eats more than 200 kilograms of food, and drinks 200 litres of water every day.
They can grow as high as 3,5 meters and weigh as much as six tons.
The elephant is the only animal with four knees.

