ARBEIDSPLAN 6. KLASSE UKE 38
UKE: 38
1. – 2. time.
08.45‐10.15

MANDAG
MATEMATIKK
Tusendeler s. 56.
Oppgaver s. 56‐57.

TIRSDAG
ONSDAG
NORSK
MAT & HELSE
Vi jobber med hvordan
man skriver bokrapport Vi lager pizza.

10.15‐10.35

3. time:
10.35‐11.30

KRLE
Vi gjør ferdig
presentasjonene våre
om ritualer.

FYSAK

KRLE
Vi presenterer det vi
har laget om ritualer.
Deretter fortsetter vi å
lære om
kristendommen.

NORSK
Lesing i fokus.
Vi sjekker ukas boktips
og leser videre i
Diamantgåsa

TORSDAG
KROPPSØVING
Orientering:
Ta med fottøy som
tåler vann, og ellers
klær etter vær.

Velg 3‐5 forslag til
matretter for årsplan,
send de på e‐post.
MUSIKK
Husk forkle og hårstrikk
(for de med langt hår)

FREDAG
MATEMATIKK
Vi stiller opp og regner
med desimaltall.
Oppgaver s. 64‐67

SAMFUNNSFAG
Vi lærer mer om
Europa og Europas
historie.

11.30‐1205

4. time:
12.05 ‐12.50

MATEMATIKK
Vi stiller opp og regner
med desimaltall.
Oppgaver s. 60‐62.

MUSIKK

SAMFUNNSFAG
Vi jobber med
hovedsteder i Europa
på kartet.

12.50‐13.05

ENGELSK
NATURFAG
KUNST OG HÅNDVERK NORSK
Vi gjennomfører
Refleks s. 10‐13
Vi leser og jobber med
Vi
fortsetter
på
tekstutdrag fra boka
5. – 6. time: kartleggeren i engelsk. Lese, snakke om og
sløyden. Ha gjerne på
gjøre oppgavene på s.
13.05 ‐14.35 Deretter leser vi i
Mirakel av R.J Palacio
klær som tåler litt
bøkene vi lånte forrige 11 og 13
ekstra støv.
uke.
Kontaktlærer: Frida Sveinsdatter Sæbbe
Epost: friseb@dyroy.kommune.no
Mob: 456 15 315

HJEMME‐
ARBEID

MATEMATIKK:
Gjør ferdig oppgavene
du ikke fikk gjort på
skolen.

NORSK:
Husk å lese i leseboka
hver eneste dag.

MATEMATIKK:
Gjør ferdig oppgavene
du ikke fikk gjort på
skolen.

MAT OG HELSE:
Send e‐post til
faglærer om matretter
du ønsker med på
årsplanen.

God helg!

 Husk å ha med forkle til timene i mat og helse hver uke
HUSK OG INFO

Hilsen Frida og resten av 6.klasseteamet

