
UKEPLAN 12

UKENS MÅL
Norsk Jeg kan bruke anførselstegn, kolon, komma i oppramsing, komma

foran men.

Engelsk -Fortelle hvilke lytte- og lesestrategier det kan være lurt å
bruke i møte med en ukjent tekst
-Identifisere og bruke preposisjoner
-kunne fortelle om samfunnsendringer i forbindelse med
den industrielle revolusjonen

Matte -kan forklare hva symmetri er
-kan forklare hva en symmetrilinje er
-kan finne alle symmetrilinjer på en firkant
-kan finne symmetrilinjene på forskjellige geometriske
figurer

Naturfag -Beskrive ved hjelp av eksempler hvordan en energiform kan gå

over til andre energiformer

-Forklare hvordan en varmluftsballong virker

Samfunn Jeg kjenner til historien om Harald Hårfagre og Olav den
hellige

KRLE Jeg kan fortelle om humanistiske tanker i historien.
Sosial kompetanse Selvtillit- ha tro på at du er noe, kan noe og vet noe.
Nettvett Vi snakker om aldersgrense på spill

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: Norsk:
Les s.120-123 i
Zeppelin språkbok.

KRLE:
Les s.212-213 i Vivo KRLE.

Skriving Samfunn:
Gå innpå
Samfunnsfag
classroom og gjør
“lekse uke 12”
oppgaven. Dette er
en creaza oppgave

Norsk:
Gjør oppgave 3 s.123.
Tegningen er på s.123
nederst til høyre.

KRLE:
Lag en tegning som viser
hva du mener med ordet
frihet.

Regning Se film fra kapittel
7.4 i campus om
symmetrilinjer

Engelsk Les side 126 i Explore
6 sammen med en
voksen. Oversett
teksten muntlig.



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 fortsetter med utviklingssamtaler denne uken.
● God påskeferie!

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 Engelsk Matte Engelsk

11.40 -
13.10

Norsk
KRLE

Matte Norsk Norsk
Sosial
kompetanse

K&H/ Musikk

13.20 -
14.05

Oppsummering
til M&H

KRLE Norsk/
Bibliotek
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