Ukeplan for uke 12

Ukens egenskap: følsomhet
Tid

Mandag

Tirsdag

08:30

Samling
Stillestund og planlegge
arbeid

Stillestund og planlegge
arbeid

09:00

P: Matte
P: Engelsk (4/5)
P: Norsk
Arbeidsøkt

P: Norsk
P. Matte
Arbeidsøkt
Svømming: Gr. 2

11:30
13:00

Mat og uteøkt
Arbeidsøkt
P: IKT
P. Musikk

HUSK

Onsdag
Stillestund
Mat og helse 7.tr.

Mat og uteøkt

Mat og uteøkt

Kunst gr. 2
Gym gr. 1

Kunst gr. 1
Gym gr. 2

Svømmetøy: Gr. 2
Gymtøy: Gr. 1

Forkle: 7. tr.
Gymtøy: Gr. 2

Torsdag

Fredag

Samling
Stillestund og planlegge
arbeid

Stillestund og planlegge
arbeid

P: Tema
P: Engelsk (6)

Mat og uteøkt
Arbeidsøkt
P: IKT
P. Musikk

Elevsamtaler
Skrivekurs for 6. trinn
med bokbuss
Fadderstund
Mat og uteøkt
Trivselsgruppe

God helg!

Hei!
Ukas dyd er: Følsomhet. Alle mennesker har følelser, men vi kan være veldig forskjellige med tanke på hvor følsomme vi er.
Noen kan lett bli lei seg eller sinte for noe som skjer, mens andre ikke bryr seg noe om det. Av og til kan noen tulle litt med
andre. De mener det bare på tull, men den som blir utsatt for det synes kanskje det ikke er så morsomt. Kanskje han eller hun
blir lei seg. Det er viktig å tenke over hva vi sier og hva vi gjør mot hverandre, slik at andre ikke blir lei seg.
På mandager i 1. økt framover kommer 7. trinn til å øve på ungdomsskolen. Det blir vanlig klasseromsundervisning.
Det blir Unn og Stig-Are som skal ha disse timene.
Det blir svømming som vanlig for gruppe 2 på tirsdag.
7. trinn har mat og helse på onsdag denne uka. Husk forkle.
På fredag får vi besøk av bokbussen. De kommer til å ha et inspirerende skriveopplegg med 6. trinn.
I neste uke begynner vi med foreldresamtaler. Dere får et ark i begynnelsen av uka der tidspunktet står.

Med vennlig hilsen Ole Marius, Liv og Stig-Are

Stig-Are

tlf: 473 83 225

stig.are@totenmontessoriskole.no

Liv

tlf: 454 40 349

liv@totenmontessoriskole.no

Ole Marius

tlf: 902 07 883

olemarius@totenmontessoriskole.no

Ved fravær eller andre korte beskjeder,
send SMS til 03686, TMS 2 + meldingen.

Presentasjoner og etterarbeid uke 12

Fag

Ukas presentasjoner og etterarbeid
P: Å skrive fagtekster/sj-lyden/stum g, stum h

Norsk

Pronomen og determinativ: Å skrive fagtekst. Skriv en fagtekst om et land i Afrika eller i Asia der du
bruker tipsene du har fått. De som ikke har levert biografien sin må gjøre det.
Adjektiv: Sj-lyden. Gjør ark du har fått.
Adverb, verb og substantiv: Vi jobber med rettskrivning, stum g og stum h. Etterarbeid på eget ark.
Alle: Les litt hver dag.
P: Prosent/divisjon/geometri

Matte

Trapes: Prosent av et tall. Gjør ark du får utdelt.
Parallellogram + Sirkel: Prosent av et tall. Gjør ark du får utdelt.
Rektange& Oval: Areal & overflate. Gjør oppgaveark som dere får etter presentasjonen.
Kvadrat:Vi jobber med sirkelen, kulen og sylinderen. Oppgaveark blir utdelt etter presentasjonen,
gjør disse og bruk materiellet som blir presentert.
Triangel: Vi lærer å bruke geometrisk verktøy. Lag en bok der du har brukt alle de geometriske
verktøyene. Boken kan dere begynne på etter presentasjonen og den skal leveres Liv innen 22.3.
P: 4-5 tr. Red and blue: The clock Green: The clock.
P: 6.tr: Først liten gloseprøve. - The world: The United States Of America
P: 7.tr: English speaking countries.

Engelsk

4.-5.trinn: Red and blue: Jobb med materiellet om the clock (hele og halve timer) og gjør oppgavene du
får utdelt. Green: Jobb med materiellet om the clock (hele og halve timer og kvarter) og gjør oppgavene
du får utdelt.
6.trinn: Repeter og lær 7-10 ord på forsiden og ordene på bjørnen- liten glosetest.
Read about “Famous cities” in USA p. 94 – 95, og gjør oppgavene dere får utdelt, eller dere kan velge dere
en by, eller et sted i USA og skrive noen setninger om det.
7.trinn til fredag: Finish your work on an invention/inventor. Write 3-5 paragraphs (3-5 avsnitt).
P: Asia

Geografi

I de to neste ukene skal vi jobbe med verdensdelene Asia og Afrika. Velg deg ett land, og skriv om landet.
Du kan lage for eksempel en plakat, en PowerPoint eller ei mappe om landet. Elevene i 7.trinn skriver en
fagtekst (se norsk).
P: Harmoni i dur og moll

Musikk

Kunst
Denne uken vil jeg
fordype meg i:

Det blir en liten harmoni-test på instrumentene dere har valgt. Vi lytter til ulike musikalske verk fra
forskjellige steder i verden, og fokusere på klang og harmoniene i verkene.
P: Vi skal bli kjent med kunstnere
Vi fortsetter å fordype oss i en kunstner eller kunstform.

