
UKEPLAN 10

UKENS MÅL
Norsk Jeg kan skrive tekster med tydelig struktur og mestre

sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting
Engelsk -Lytte til, lese og forstå tekster om barn i engelskspråklige

land
-Gi uttrykk for egne meninger om filmer
-Begrunne sine argumenter ved å bruke uttrykket because
-forklare hvilke ord vi bruker a foran, og hvilke vi bruker an
foran

Matte Begynner på nytt kapittel: koordinatsystem.
-Kan forklare hva det vil si å rotere en figur
-kan forklare hva et rotasjonspunkt er
-kan finne et sted på et kart ved hjelp av koordinatene
-kan forklare hva det vil si å speile et punkt om en linje i et
koordinatsystem
-kan forklare hva det vil si å speile en geometrisk figur om
en linje i et koordinatsystem
-kan speile et punkt om en linje i et koordinatsystem
-kan speile en geometrisk figur om en linje i et
koordinatsystem

Naturfag Beskrive planetene og andre himmellegemene i
solsystemet.

Samfunn Jeg kan fortelle om vikingenes kontakt med andre deler av
Europa gjennom vikingferder, handelsreiser og utvandring

KRLE Jeg kjenner til profeten Muhammad
Jeg vet hva Koranen er, og hva den inneholder.

Sosial kompetanse Selvtillit- Ha tro på at du er noe, kan noe og vet noe.
Nettvett Vi jobber med presentasjoner og opprensking i dokumenter

LEKSER
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Lesing Mat&Helse
Les oppskrift.
Les oversikten over
hvilket nr du er og
hva dine
arbeidsoppgaver er
sammen med en
voksen.
Ligger på M&H
classroom.

Samfunn:
Les s. 104-107

Norsk:
Les s.62 i Zeppelin
lesebok

KRLE:
Les s.182-183 i Vivo KRLE.

Skriving Samfunn:
Gjør oppgave 3 og 17
på s. 114

Norsk:
Gjør oppgave 19 og
20 s.63

KRLE:
Gjør oppgave 2 og 3 s.
188.
Naturfag:
Gjør oppgave 6-7 side 119
i Yggdrasil



Regning Se video i Campus
kapittel 7.2.

Engelsk Les side 120-121 i
Explore 6 sammen
med en voksen.

Ukelekse ● Lade chromebook
● Ha med blyant og visk

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord

INFORMASJON TIL FORELDRENE

● Det blir M&H tirsdag.
● Gym blir nå torsdag morgen, husk gymklær og dusjetøy.
● Vi starter opp med utviklingssamtaler denne uken.

Klassetelefon:   48009408

Ukeplan 6. trinn:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.20 -
09.50

Matte

Nettvett

M&H K&H/ Musikk Gym Naturfag

10.00 -
11.00

Samfunn M&H Matte Matte Engelsk



11.40 -
13.10

Norsk
KRLE

Engelsk Norsk Norsk
Sosial
kompetanse

K&H/ Musikk

13.20 -
14.05

Oppsummering
til M&H

KRLE Norsk/
Bibliotek

Faglærer: Inger

Faglærer: Morten

Faglærer: Annika


