Ukeplan for 6. tr. Uke: 24
Mandag 11.06 til og med fredag 15.06
Tid:

MANDAG

07.45

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Fysisk aktivitet

08.30

Svømming

11.00
11.4513.45

STOREFRI
Engelsk

Leksehjelp kl.
13.45 – 14.15

Samfunnsfag

Mattestasjoner

STOREFRI
Krle

STOREFRI
K & H

Slutt 12.45

Leksehjelp kl.
13.45 – 14.15

Naturfag

STOREFRI
Gym

Slutt 13.45

Mat og helse
teori

STOREFRI
Engelsk årsprøve

Slutt 13.00
God helg alle
sammen ☺

INFO

•
•
•
•
•

Det er svømming tre mandager framover: 28. mai + 11. og 18. juni
Det er vannkokerdag på onsdag
Sidene fra naturfagboka som er lekse, ligger i OneNote
På torsdag 21. juni skal vi ha idrettsdag på Fedrelandet. Infoskriv kommer senere.
Siste skoledag før sommerferien er fredag 22. juni

UKAS ØVEORD:

idrettsdag
solgte

hendte

skjedde
smurte

kontrollerte reparerte

skjønte

slengte

unnskyldte

LÆRINGSMÅL FOR UKE 24. Elevene skal:
Norsk
• kunne regler for hvordan skrive referat/sammendrag
• kunne bøye verb, substantiv og adjektiv riktig
• kunne ukas øveord
Matematikk
• Bruke lommeregneren til å løse oppgaver
Engelsk
• Forberede deg til årsprøve på fredag
Krle
•
•

vite hva det innebærer å være jøde
kunne noen av de viktigste fortellingene i jødedommen

Samfunnsfag
• lære om bosetting og levevis i Europa
Naturfag
• kunne forklare forskjellen på fornybare og ikke fornybare energikilder
• kunne forklare hva som menes med økt drivhuseffekt

Lekseplan uke 24
Norsk
 Gjøre test med øveordene uke 24 i OneNote.
Gå til leksemappa og finn testen der.

Matematikk
 S 110 i Multi 6B

Engelsk:
 Det blir årsprøve på fredag.
Tips er å repetere :
Irregular verbs, gjøre nettoppgavene i Lokus, både
for 5. og 6. trinn 😊

Samfunnsfag
 Lese side 176 til midt på side 178 i
samfunnsfagboka
 Gjøre arbeidsark. Viktig! Du må ha med deg
samfunnsfagboka hjem.
Naturfag
 Lese side 159 – 161 i naturfagboka.
 Fortsett å jobbe med presentasjonen din om
fossilt brennstoff.

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

