FROLAND SKOLE
Rislandsveien 5
4820 FROLAND

Ukeplan for 6. trinn
Uke: 23 og 24
Dato: 6.- 17. juni
Læringsmål:
Matematikk:
Norsk:
Engelsk:
Samfunnsfag:
Naturfag:
KRLE:

Forberedelse til årsprøven i uke 24
Bedre leseforståelsen
Bli sikrere på ordklasser
Vite litt om samenes levevis i middelalderen
Vite hva ultralyd er og kan brukes til
Kunne litt grunnleggende ting om de 5 verdensreligionene

På skolen:
Uke
Norsk
Matte
Engelsk
Samfunnsfag
Naturfag
Krle
Kroppsøving
Mat & helse
K&H
Musikk

Lesetime
Salaby – les og svar
Repetisjon
Repetisjon - grammatikk
Midgard s. 132 - 133
Yggdrasil s. 188 - 191
Repetisjon
Tirsdag: Fagdag i matematikk
Fredag: Friidrett
Pizza

Hjemme:
Ukelekse
Norsk
Matte
Engelsk

Les 15 min. hver dag i selvvalgt
bok.
Vi skal ha årsprøve tirsdag 14. juni. Øv godt på de emnene du føler du
er usikker på. Finn ulike oppgaver i boka for å øve.
Gloser:
summer - sommer
water – vann
beach – strand
swim - svømme
holiday – ferie
sunbathe – sole seg

Viktig utstyr hver uke:
Gymtøy og sko til kroppsøvingstimene og badetøy, håndkle ved svømming.
Mat & helse: forkle og hårstrikk.

Beskjeder:

Tirsdag den 7. juni blir det fagdag i matematikk. Da blir vi ute hele
dagen og arbeider med ulike matte oppgaver. Husk vanlig niste og
drikke (ikke brus). En pakke kjeks er lov.
Torsdag 9. juni skal vi på tur med 1. klasse. Klassene skal på ulike
steder og blir borte hele dagen. Elevene må ta med seg niste og
drikke (ikke brus), og det er lov med litt kjeks.

6C: Fredag 10.6 - skoledagen på Bøylestad
Torsdag 16.6 - sykkeltur til Bjorbekk
6A og 6B: Fredag 17.6 - tur til Trevann. Vi går gjennom skogen, og
det blir mulighet for å bade. Elevene må ta med nok drikke og en
god niste. Husk solkrem!
Husk å få med alle skolebøker og bibliotekbøker til skolen innen
onsdag den 15. Juni.
6. trinn skal ha årsprøve i matematikk tirsdag 14. juni.
Skolens hovedtelefonnummer er:
37 50 24 41
Avdelingsleder (Kenneth Gundersen):
93 05 48 57
Teamrommet til 6. trinn:
37 50 24 77

steinar.rom@froland.kommune.no
hilde.midtbo@froland.kommune.no
hanna.moretro.grande@froland.kommune.no
kine.sandvik.pedersen@froland.kommune.no

