
UKEPLAN 17

UKENS MÅL
Norsk Jeg kan fortelle om:

- sammensatte ord
- om bilder i språket

Engelsk - Kunne regler for substantiv i flertall
- Forstå at utellelige substantiv viser til noe vi

vanligvis ikke teller, eks: a pair of trousers.

Matte Begynner på nytt kapittel: areal og omkrets.
-Jeg kan forklare hva som menes med ordet areal.
-Jeg kan forklare hva som menes med ordet omkrets.
-Jeg kan finne arealet av en firkant som er delt opp i ruter
ved å telle rutene.
-Jeg kan finne omkretsen av en firkant som er delt opp i
ruter ved å telle rutene.

Naturfag Beskrive skjelettet til noen virveldyr

Samfunn Jeg kan fortelle om når middelalderen begynte og sluttet
Jeg kan gi eksempler på hvordan folk levde i Norge i
middelalderen
Jeg kan fortelle om hvordan Norge ble styrt i middelalderen
Jeg kan fortelle om samenes levevis i denne perioden

KRLE Jeg kan fortelle om hinduenes hellige tekster.
Jeg kan fortelle om guden Shiva og Vishnu.

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

Nettvett Vi går igjennom en ny metode for leksesjekk

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.

Norsk:
Les 15 minutter
inne på
lesemesteren.

Norsk:
Les 15 minutter inne
på lesemesteren.
Husk konkurransen
er ferdig i morgen.
Siste innspurt ;)

Samfunnsfag:
Les s. 132-133 i Midgard

KRLE:
Les s.250-251 i Vivo.

Skriving Samfunnsfag:
Gjør oppgave 17, 37, 38
og 39 på s. 134-135.
Skriv oppgavene inn i

KRLE:
Gjør oppgave 18 s.257.



leksedokumentet  i
classroom

Regning Matte:
Se video om areal
av rektangler fra
kapittel 8.2 i
Campus.

Engelsk Øv til gloseprøve på
fredag

Øv til gloseprøve på
fredag

Ukelekse ● Lade chromebook
● Ha med blyant og visk

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord

One fox-two foxes
One bush-two bushes

One volcano-two volcanoes
One tomato-two tomatoes

One knife-two knives
One leaf-two leaves
One city-two cities

One glass of water- two glasses of water

INFORMASJON TIL FORELDRENE

● Gym blir nå torsdag morgen, husk gymklær og dusjetøy.
● Fredag 28.mai skal vi ha ny sykkeldag i regi av Flinki. Gjerne se over sykkelen deres allerede

nå.

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


