
Ukeplan for 6. trinn 2022/23 Uke 5 30.01 - 03.02.23
MÅL HUSK Å ØVE GODT!

NORSK
MATEMATIKK
ENGLISH
NATURFAG
SAMFUNNSFAG
KROPPSØVING

MUSIKK
SOSIALT
MAT & HELSE

Jeg kan gjenfortelle det jeg har lest.
Jeg vet hvordan jeg finner overflaten til ulike figurer
I can read and understand American Children's literature.
Jeg kan forklare hva en reaksjonslikning er
Jeg kan forklare hva den industrielle revolusjon var
Jeg vet hvilken fysisk aktivitet som bygger kondisjon og
muskulatur.
Jeg kjenner til ulike musikksjangre.
Ansvarlighet: Å sette seg et mål
Jeg vet hvordan jeg lager hvit saus

Fokusord

reaksjonslikning
forsøksrapport
fremgangsmåte

Litteraturuka:

Du kan ha med en
pute eller et pledd, til
å bruke når du leser.

IKKE: hotellpute

English

horrible = fryktelig
embarrassing= flaut
plumber = rørlegger

recess = friminutt
teasing = erter

human = menneske

LEKSER TIL TIRSDAG LEKSER TIL ONSDAG LEKSER TIL TORSDAG LEKSER TIL FREDAG INFORMASJON

LESING English: Read p. 144-148 in TB. Natur: Refleks s. 148
- 149

English: Read p. 144-148 in
TB.

Det er planlagt MMR
vaksinering for 6 trinn
torsdag 9.februar.
Vi starter å vaksinere ca. kl.
08.30/09.00.
Eget skriv blir delt ut.

SKRIVING English: Do task 4:37 WB p 89.
Please, write down the new English
words, and make sentences with the
words.

Natur: Gjør ferdig
forsøksrapport fra
timen.

Mat og helse: Skriv
oppskriften som finskrift i
boken din. Lag fin tegning med
farger til.

English: Do after reading
tasks on p. 148 in your
writing book.

REGNING Matte: Ark i leksemappa Matte: Ark i
leksemappa

DIGITALT Husk å lade CB! Husk å lade CB! Husk å lade CB! Husk å lade CB!

PRAKTISK
Praktisk lekse: Velg en - brette klær,
dekke på bordet, skrelle
poteter/gr.saker.

Praktisk lekse: Velg
en - lufte hunden,
rydde etter måltid,
støvsuge

Praktisk lekse: Velg en -
tømme søppel, vaske på
badet, dekke bord.

Praktisk lekse: Velg en -
tørke støv, rydde etter måltid,
vaske på badet.


