6.kl. uke 13, 2022

Ukens bibelvers:

Kol 2,15: Gjeldsbrevet mot oss slettet
han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra
oss da han naglet det til korset.
Månedens tema: Trofasthet og påske-evangeliet

Lekser
Norsk

Til tirsdag
Rett diktat fra uke 12. Få
underskrift. Les i en bibel:
Lukas 22.1-13.
Skriv ned ord du ikke forstår.

Til onsdag
Øv på diktat.
Les i en bibel: Lukas 22.14-23.
Skriv ned ord du ikke forstår.

Til torsdag
Øv på diktat.
Les i en bibel: Lukas 22.24-34.
Skriv ned ord du ikke forstår.

Diktat

Judas gjøre en avtale med øversteprestene om å forråde Jesus.
Jesus innstifter nattverden og forutsier Peters fornektelse.

Matte

Gjør lekse som ligger ute på campus
(koordinatsystem)

Engelsk
Samf./nat.
Andre ting
Læringsmål
Og tema

Les side 88 i mattebok. Svar på
“snakke-matte” oppgavene.
Textbook: Les s. 138-139
Workbook: Gjør s. 104

Til fredag
Les 10 minutt i selvvalgt bok på norsk
eller øv 10 min på tastaturbo. ( Husk
fingrene MÅ være på riktig plass..)

Gjør lekse som ligger ute på campus
(Speiling i koordinatsystem)
Prøve i uregelrette verb:
Øv på utdelt ark:
Weep, win, wring, write

Husk gymtøy!

Norsk: Vi leser om påsken i bibelen. Vi øver videre på touchmetoden.
Matte: Vi lærer om speiling og rotasjon og koordinatsystem.
Engelsk: Kjenne til geografi og kultur i ulike engelsktalende land som Storbritannia og USA.
Samfunn: Noe arbeid med tidslinjer, samt erfaring med begrepet tid. Mål: Arbeidsplan og erfaring med tålmodighet, identitet, integritet og egen autoritet. Eleven
tar ansvar for prosessen og ber om hjelp når han/hun kjenner at det er riktig.

Musikk: Tverrfaglig arbeidsplan: Mål: Designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt. Vurdere musikk som passer til arbeidet.
K&H: Mål: Designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt. Fargelære og symbolikk. Kilder: Salmer og bibeltekster med symboler og bilder på Kristus.

Det er godhetsuke for hele skolen i uke 14 og SKG sin egen talentiade 7. april.
Monica-sosial-lærer støtter enkeltelever/grupper m.h.t. sosiale utfordringer på trinnet. Ellers vil jeg takke for kjekke elev og utviklingssamtaler!

Bare ta kontakt om det skulle være noe
Kontaktlærer, Marit Bådsvik, marit.baadsvik@skg.as

