
UKEPLAN 15

UKENS MÅL
Norsk Jeg kan bruke:

- anførselstegn
- kolon
- komma i oppramsing
- komma foran men

Engelsk -bruke lytte- og lesestrategier for å forstå hovedinnholdet i
tekster.

Matte -kan forklare hva det vil si å rotere en figur om et punkt.
-kan rotere en figur om et punkt ved hjelp av
rotasjonsverktøyet i GeoGebra.
-kan lage et mønster ved å bruke rotasjonsverktøyet og
flytt-verktøyet i GeoGebra.
-kan lage en trekant med mangekantverktøyet i GeoGebra.
-kan måle en vinkel i en trekant ved å bruke vinkelverktøyet
i GeoGebra.
-kan lage et linjestykke med en bestemt lengde ved å bruke
linjestykkeverktøyet i GeoGebra.
-kan lage en trekant med en bestemt lengde på grunnlinjen i
GeoGebra.
-kan lage en trekant med en bestemt lengde på en av sidene
og en bestemt vinkel på et av hjørnene i GeoGebra.

Naturfag Beskrive hvordan skjelettet er bygd opp

Samfunn Jeg kan fortelle om når middelalderen begynte og sluttet
Jeg kan gi eksempler på hvordan folk levde i Norge i
middelalderen

KRLE Jeg kjenner til FNs menneskerettigheter og ulike
humanistiske organisasjoner.

Sosial kompetanse Samarbeid- Det er når vi klarer å jobbe sammen med andre
for å få til noe.

Nettvett Vi diskuterer skjermtid

LEKSER
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Lesing Nettvett:
Tenk over hvor mye
tid du bruker på
skjerm.
Hva kan du gjøre
for å redusere
skjermtiden?

Mat&Helse
Les oppskrift.
Les oversikten over
hvilket nr du er og
hva dine
arbeidsoppgaver er

Samfunn:
Les s. 126-127 i
Midgard

Norsk:
Les 15 minutter inne
på lesemesteren.

Norsk:
Les 15 minutter inne
på lesemesteren.

Norsk:
Les 15 minutter inne på
lesemesteren.



sammen med en
voksen.
Ligger på M&H
classroom.

Skriving Samfunn:
Gjør oppgave 1, 2 og
3

Skriv oppgavene inn i
samme dokument
som du skriver i i
samfunn classroom

Naturfag:
De som ikke ble ferdig
med oppgaven “Lag din
egen energimiks” gjør
denne ferdig og leverer
inn på Classroom.

Regning Lever inn oppgave fra
Campus i Classroom.
(Classroom-kode
rwmk5at). Les mer
om hvordan du skal
gjøre dette inne på
Classroom under
oppgaven som heter
“Oppgave 1a) i
Geogebra”.

Engelsk

Ukelekse ● Lade chromebook
● Ha med blyant og visk

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord

INFORMASJON TIL FORELDRENE

● Gym blir nå torsdag morgen, husk gymklær og dusjetøy.
● Morten skal ut i pappaperm fra og med fredag 16.04. Jenny kommer inn og overtar noen

av hans fag.

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 Engelsk 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

Faglærer: Inger

Faglærer: Morten

Faglærer: Jenny

Faglærer: Annika


