
UKEPLAN 20

UKENS MÅL
Norsk Jeg vet  hva en dialekt er.

Jeg kan  sammenligne noen forskjellige dialekter.

Engelsk Begynner på nytt kapittel:
Jeg skal lese, forstå og lære fakta om USA

Matte Repetere kapittel 8 i Campus
Naturfag Beskrive hvordan vi kan høre og forstå lyder

Forklare hva støy er, og hvordan vi kan skjerme oss mot den

Samfunn Jeg kan forklare hva demokrati og ytringsfrihet er
Gjøre greie for hvordan Norge styres
beskrive forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et
diktatur

KRLE Jeg kan fortelle hva det vil si å være meg.
Jeg kan fortelle om livet i familien.
Jeg kan fortelle om etikk og filosofi.

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

Nettvett Kommunikasjon over nett

LEKSER
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Lesing FRI Samfunn:
Les s. 160-161 i
Midgard

Norsk:
Les s.158-159 i Zeppelin
språkbok.

Skriving Samfunn:
Lag en presentasjon
om hvordan Norge
blir styrt. Skriv korte
fakta om:

- Valg
- Stortinget
- Regjeringen

Lever presentasjonen
inn i leksedokument
classroom.

Norsk:
Gjør oppgave 1 A, C og
D s.159 i Zeppelin
språkbok.

Nettvett:
Tenk over hvordan du
kommuniserer med
venner på nett. Hva
gjør du hvis du
opplever mobbing over
nett? Skriv inn i
leksedokumentet.

Regning

Engelsk Se på læringsmålene til
det nye kapittelet på
side 165 i My textbook.
Hvordan skal du nå
målene og hvilke
strategier kan du
bruker? Skriv ned minst
to setninger i
lesedokumentet i



classroom
Ukelekse ● Lade chromebook

● Ha med blyant og visk

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord

INFORMASJON TIL FORELDRENE

● 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

FRI M&H-teori K&H/Musikk Turdag Naturfag

10.00 -
11.00

M&H-teori Matte Engelsk

11.40 -
13.10

Matte Norsk K&H/ Musikk

13.20 -
14.05

KRLE

Faglærer: Inger



Faglærer: Morten

Faglærer: Jenny

Faglærer: Annika


