
Fag  Mål for veka                   Veke 6 for  6.klasse  

Norsk Eg skal lære ulike måtar å avslute ei  frteljing.  

Engelsk Eg skal lære feire uregelrete verr i  reteritum ( frtid  

Matte Eg skal læra fm vekt fg ti

Naturfag Læra fm luf fg luf i rrrsle

Samf.fag Eg skal lære fm rusetnai fg levevis i Eurf a.  
Sosialt Eg  assar  å å halie klassereglane fg stf  regelen.  
   

 Fag Arbeid heime denne veka

Måndag Matematikk: Kap 5. Måling, vekt
Norsk: Leseforståing s.32-33
Engelsk: The American Quilt, Jim 
Crow laws
Sløyd og tekstil

Vekelekse  :  
 Vekeordboka side 44-45
 Les minst 20 minutt i låneboka kvar dag.
 Matteark
 Smart øving, minst 30 minutt.

Ekstra utfordringar
 Matteark
 Lesebestilling engelsk
 30 minutt ekstra smart øving

Tysdag Matematikk: Kap 5. Måling, vekt
Naturfag/Fysisk: Luft i rørsle
Mat og helse: Finnbiff m/ potetstappe
og trollkrem

Lekse til onsdag:
Lesebestilling: Yggdrasil side 140-141. Teams
Engelsk A: Read p.117 three times. Translate 
Engelsk B: Quest side 82 + gloser,  WB side 71.

Onsdag Matematikk:  Kap 5. Måling, vekt
Norsk Ulike måtar å avslutte 
forteljingar.
Engelsk: The American Quilt. The 
native Americans. Uregelrette verb.
Teikning: 
Musikk: Boomwhackers

Lekse til torsdag:
Lesebestilling i Globus: s. 171-173. Teams.
Norsk: lær diktaten godt! Fokus på repetisjon av 
ord.

Torsdag Opning av skulebiblioteket kl 9
Matematikk:  Kap 5. Måling, vekt
Norsk: Diktat. Ulike måtar å avslutte 
forteljingar.
Matematikkdag mellomtrinnet

 Spel, problemløysing, data og 
fysisk aktivitet.

Lekse til fredag: 
Engelsk A: Write the dictation in Little Red, learn 
it well.
Engelsk B: Quest side 82 + gloser,  WB side 71.
.

Hugs utstyr til dusjing etter gymmen.

Fredag Kroppsøving
Engelsk: Dictation. The Native 
Americans
Opplæring i skuebiblioteket, låning 
og lesing.

  God helg !!          

 

-



English Corner : Diktat
Jim Crow laws were racist laws in America.
They made black and white people go to 
different schools.
They also had to go to different hospitals.
On buses and trains they had separate seats.
They could not even use the same public 
toilets.
The Jim Crow laws ended in 1964.

På turen i jungelen hadde han hjelm på hovudet.
Han såg tjue kjendisar i Hoolywood.
Det var ein sjeldan sjanse til å sjå solformørking.
Humla somla der ho sat på plomma.
Det var slettes ikkje flott at flåtten sette seg bak 
øyra.
Fotaballaget tok nattoget.
Det er aldri to l-ar i aldri.
Det er alltid to l-ar i alltid.

 

Læringsmiljø
Klassereglar fg arreiismfral.

 

Informasjon: 
STEAM-prosjekt:  elevane tek med seg: syltetøylokk, blomsterpinner, cd-

plate, streng, tørkerull(tom), skruer med mutter, klesklype.

På torsdag er det ofsiell opning av skulebiblioteket. Elevane vil få
opplæring i registrering av lån på data.

Torsdag er det også mattedag med tverrklassegrupper på mellomsteget.
Minnar om at de sjekkar ski-utstyret, det blir skidag i veke 7 eller i veke 9.

  

Leselekse veke 6
 

Vekedag Fag Eiga lesebok 
20 min

 
 
 

Måndag  Side:

Tysdag Lesebestilling:  Yggdrasil side 140 – 141. Teams  Side:

Onsdag Globus s. 171-173, Teams  Side:

Torsdag  Side:

Underskrift:


