Ukeplan for 6. trinn Uke: 7
Mandag 12.02 til fredag 16.02
Tid:

MANDAG

TIRSDAG

07.45

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Fysisk aktivitet

08.30

Oppstart
Norskstasjoner

Naturfag

Mattestasjoner

IKT

11.00
11.4513.45

STOREFRI
English

STOREFRI
Norsk

STOREFRI
Kunst og
håndverk

STOREFRI
Gym

Leksehjelp kl.
13.45 – 14.15

Slutt 12.45

Leksehjelp kl.
13.45 – 14.15

Slutt 13.45

Litt av hvert 

STOREFRI
Kjønnsbytteparty

Slutt 13.00
God helg alle
sammen 

INFO

 Det er ikke vanlig mat og helse denne uka 
 Husk at det er vannkokerdag på onsdag
 Det blir vinteraktivitetsdag i Marikollen torsdag 1. mars  Vi kommer tilbake med
mer info.
 Vi skal ha kjønnsbytteparty på fredag. Eget infoskriv blir sendt hjem
 Til foreldrene: Det blir foreldremøte onsdag 14. februar kl. 18.00. Innkalling er
sendt ut, og ligger også på I’s learning
 Velkommen til Nina, Thomas og Aleksander  Studentene er tilbake og blir i 4
uker denne perioden 
UKAS ØVEORD:

kysse

kjærlighet

valentinsdagen
hvalskinn

romantisk

forelskelse
honning

trangt
skipstau

erstatning

‘LÆRINGSMÅL UKE 7. Elevene skal:
Norsk
 bruke ulike fremmedord, synonymer og antonymer
 kunne ukas øveord
 kunne noen teknikker for å lese for å lære
Matematikk
 Kunne løse tekstoppgaver (fra studentene)
 Kunne gjøre om mellom måleenheter (fra Erik)
Engelsk
 kunne skrive egne tekster på engelsk
 kunne bøye de 15 første irregular verbs
Samfunnsfag
 lære om vikingenes reiser til fremmede land
Naturfag
 lære om hvordan tobakk, alkohol og narkotika virker på kroppen

Lekseplan uke 7
Norsk
 Øve: Øv godt på ukas øveord. Diktat på fredag!
 Skriv en setning med hvert av øveordene på
It’s learning
 Lese: Husk målet om å lese minst 15 min.
hver dag 

Matematikk
Må oppgaver:
 ITL lekse (fra Erik)
 ARBEIDSARK (fra studentene) Får på
onsdag 

Engelsk: TIL TORSDAG
 Repetere alle Irregular Verbs (15). Det blir
prøve på fredag!
 Velg deg et bilde (I bok eller på nett). Beskriv
det du ser. Bruk detaljer. Skriv ca en halv side
på engelsk i English homework

Samfunnsfag
 Det er ikke samfunnsfaglekse denne uka
Naturfag
Det er ingen naturfaglekse denne uka.

HUSK!
 fysisk aktivitet hver tirsdag kl. 07.45.
 husk gymtøy til TORSDAG!
 Jeg har vist fram ukeplanen hjemme
Ha en fin arbeidsuke Hilsen Therese, Lene og Tone

