ARBEIDSPLAN 6. KLASSE UKE 47
UKE: 47

1. – 2. time.
08.45‐10.15

MANDAG
MATEMATIKK
Kapittel 3.4
Vi ser videoen og
arbeider med
diskusjonsoppgaver.
Deretter arbeider vi
med mattelabb og
oppgaver.

TIRSDAG
NORSK
Arbeide med tekstene
til klasseavisen
09.45‐11‐15 DKS
På 7. klasserommet

ONSDAG
MAT & HELSE

TORSDAG
KROPPSØVING

Pasta carbonara og
urtebrød

Utegym – vi går på myra. Ta
med skøyter hvis du har 😊
HUSK gode varme klær.

Husk forkle! 

Et annerledes
filmverksted; vi lager
film uten kamera.

Ta med en vedkubbe, så
lager vi bål på myra og spiser
ute.

FREDAG
MATEMATIKK
Kapittel 3.5
Vi jobber med
diskusjonsoppgaver.
Deretter jobber vi med
mattelabb og
oppgaver.

10.15‐10.35

3. time:
10.35‐11.30

KRLE
Vi leser om
“Reformasjonen” og
“Kristendommen kom
til Norge” s. 130‐133.

FYSAK
DKS fortsetter

KRLE
Vi jobber med
oppgaver s. 136: 7, 8,
9, 10, 11 og 12.

NORSK
Vi låner bøker på
biblioteket og leser i
Diamantgåsa

ENGELSK
Vi starter å lage
presentasjoner om
utrydningstruede dyr.

NATURFAG
Vi jobber med
oppgaver og
repeterer/avslutter
tema “Livet på jorda”

I løpet av tredje time
går vi ned til skolen
igjen.

SAMFUNNSFAG
Vi jobber videre med
jordbrukssamfunnet på
skolestudio.

MATEMATIKK
Kapittel 3.4
Vi jobber med
oppgaver på campus.

MUSIKK

SAMFUNNSFAG
Vi jobber videre med
jordbrukssamfunnet på
skolestudio.

KUNST OG HÅNDVERK
Utstilling og starte på
ny oppgave.

NORSK
Avis:
Arbeider med sakene
til avisen vår. Denne
uken er fokus å bli helt
ferdig. Husk å ta de
bildene du skal ha med

11.30‐12.05

4. time:
12.05 ‐12.50

12.50‐13.05

5. – 6. time:
13.05 ‐14.35

og se over
rettskrivingen din.

Kontaktlærer: Frida Sveinsdatter Sæbbe

HJEMME‐
ARBEID

MATEMATIKK:
Til onsdag:
Se campus inkrement.
KRLE:
Gjør ferdig oppgavene
du ikke fikk gjort på
skolen.

HUSK OG INFO

Hilsen Frida og resten av 6.klasseteamet

Epost: friseb@dyroy.kommune.no

NORSK:
Husk å gjennomføre
intervjuer du må gjøre
i forbindelse med
saken du skriver på til
avisen

Mob: 456 15 315

MATEMATIKK:
Til fredag:
Se campus inkrement.
God helg!

