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Ukeplan for 6.trinn gruppe
Mandag
08.30-14.15
1.-2.time:
Norsk:
3.time:
Matte: Repetisjon av
regneartene
4.-5.time:
KRLE: 6a Prosjekt om
religionene

Tegning: 6b
6.time:
Aktivitetstime

Tirsdag

Uke 22

Onsdag

8.30-12.30

8.30-14.15

1.time
ENGELSK: Vi gjennomgår
leseleksa + gloser s.118119 (skriver inn glosene
på engelsk på planen)

Sykkeltur til
Futelva

2.time
Matte: repetisjon av
regneartene s.164 3.time
Norsk:
Thomas-bok nr. 3 med
oppg.

Torsdag
8.30-14.15
1.-3.time

6A:
M&H:
Taco

1.time
6B:
MUSIKK:
2.-3. time
GYM:

4.time
MATTE: regneartene
5.time
NORSK:
Thomas-bok nr. 3 med oppg
og "Prøv om du kan"

4.time
KRLE 6b
Musikk 6a

Lekse:

Lekse:

Les minst 20 minutter i egen
bok. Les en av sidene høyt
for en voksen.
Matte: gjør avtalt lekse
Norsk: Gjør en side i
oppgavehefte til Thomas-bok
nr. 5 og les fire sider videre.

Les minst 20 minutter i egen
bok. Les en av sidene høyt
for en voksen.
Matte: Gjør avtalte oppg.
Engelsk: øv på lesetekst og
glosene + oppg.
Norsk: Gjør en side i "Prøv
om du kan" og les fire sider i
Thomas-bok nr. 5

4. time
MATTE: repetisjon
regneartene
5.-6.time
6a Naturfag:
Vakre vekster

Lekse:

Lekse:

Les en av sidene høyt for en
voksen.
Norsk: Gjør en side i
oppgavehefte til Thomas-bok
nr. 5 og les fire sider videre.

Les en av sidene høyt for en
voksen.
Norsk: Gjør en side i "Prøv
om du kan" og les fire sider i
Thomas-bok nr. 5

Matte: gjør avtalt lekse

Engelsk: øv til gloseprøven
les og oversett teksten s.118119 i TB + oppg. i WB

Les minst 20 minutter i egen bok.

Les minst 20 minutter i egen bok.

Matte: gjør avtalte oppg.
Ukelekse: Husk egen lesebok og underskrift på leseskjemaet. Hver dag skal du lese høyt for en voksen.
Norsk:
Matematikk: Repetere gangetabellen og øve godt på den
Engelsk: Kunne glosene og forstå bruken av pronomen i engelske tekster.
Sosialt mål: Kunne snakke fint til hverandre og om hverandre.

NB! ØV PÅ GANGETABELLEN! – ukelekse i matematikk!

8.30-13.15
1.time
ENGELSK: Gloseprøve og
gjennomgang av leksa
s.118-119 i TB+ jobber
videre med oppg.

2.-3. time
6A GYM:
6B SLØYD/TEKSTIL:

Ha med mat og drikke +
grillmat og vedkubbe til
bål. Godt humør og en
sykkel som fungerer er
kjekt å ha 🙂
Klær etter været!
Husk hjelm!

En kjeks
er lov å ha
med på
tur!

Fredag

God helg!
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Gloser uke: 22.

Engelsk

Norsk
Vi og oss (s.120 i TB)
De og dem (s.120 i TB)
ler
hai
isbjørn
tam
vei
padde
Et lite pungdyr
huset ved siden av

Du skal selv skrive inn glosene på engelsk – vi gjør det på tirsdag i engelsktimen.

