
UKEPLAN 18

UKENS MÅL
Norsk Jeg kan lese et skuespill

Jeg kan spille et skuespill

Engelsk Jeg kan ord og værsymboler
Jeg kan lese en værmelding og ha samtale om værsymboler
Jeg kan forstå kjente ordtak om været

Matte -kan forklare hvordan jeg finner arealet av et rektangel ved
hjelp av multiplikasjon.
-kan si hva som er forskjellen på benevningene m og m2.
-kan formelen for å regne ut arealet av et rektangel
-kan vise hva som er grunnlinjen i et parallellogram.
-kan vise hva som er høyden i et parallellogram.
-kan forklare hvordan jeg regner ut arealet av et
parallellogram.

Naturfag Gjøre forsøk med lyd

Forklare hva som skjer når vi lager lyd

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 prins Rama
Jeg kan fortelle om Gudinnen

Sosial kompetanse Ansvarsbevissthet- Det er når vi tar ansvar for det vi gjør og
passer på det vi har.

Nettvett

LEKSER
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Lesing Norsk:
Les s. 152-161 i
Zeppelin lesebok.

Samfunnsfag:
Les sammendraget
på 135 og skriv
stikkord/notater inn i
leksedokumentet.

KRLE:
Les s. 252-253 i Vivo
KRLE.

Skriving Norsk:
Gjør oppgave 5 a,b
og c s.161.

Samfunnsfag:
Gjør
grubleoppgavene
40-42 s. 135

KRLE:
Gjør oppgave 4 s.257.

Regning Se video fra kapittel
8.3 i Campus og gjør
den første oppgaven i
kapittel 8.3.

Engelsk Skriv ferdig faktatekst,
leveres inn innen
18.00.
Husk skriftstørrelse 12,
ca halv side ( 200 ord)

Ukelekse ● Lade chromebook



● Ha med blyant og visk

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord

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.
● Uke 18 og 19 er vi med i konkurransen Hopp for hjertet i regi av Nasjonalforeningen for folkehelse.

Konkurransen går ut på å hoppe hoppetau i friminuttene.

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


