
UKEPLAN 21

UKENS MÅL
Norsk Jeg vet  hva en dialekt er.

Jeg kan  sammenligne noen forskjellige dialekter.

Engelsk Jeg kan lese, forstå og lære generelle fakta om personer,
steder og begivenheter i USA
Jeg kan bruke ulike lyttestrategier for å forstå innholdet i
tekster om USA

Matte Matteprøve på onsdag. Repetere og øve på kapittel 8.1-8.5 i
Campus.

Naturfag Beskrive hva ultralyd er, og hvordan dyr og mennesker bruker

ultralyd

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 hvordan det er å leve i et samfunn med flere
kulturer.
Jeg kan fortelle om FN og menneskerettighetene.

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 FRI Samfunn: Norsk:
Les s.160-161 i Zeppelin
språkbok

KRLE:
Les s.22-25 i Vivo KRLE.

Skriving Samfunn:
Gå inn i Samfunnsfag
classroom og gjør
creaza oppgaven “De
politiske partier i
Norge”.

Du skal lage en
presentasjon om de
politiske partier og
deres ledere i Norge.

Du skal gjøre rede for
hvilke partier vi har
og hva disse står for.
Hvilke partier på
stortinget tilhører
regjeringen og hvilke
partier sitter i
opposisjon?

Norsk:
Gjør oppgave 6 s.162 i
Zeppelin språkbok.

KRLE:
Gjør oppgave 6 s.35 i
Vivo.



Regning Øve på kapittel
8.1-8.5 i Campus. Se
videoer og jobbe i
løypene på hvert
kapittel.

Engelsk Les høyt side 166-167 i
My textbook. Skriv ned
3 valgfri fakta fra sidene,
forbered deg til å si dem
høyt i klassen

Ukelekse ● Lade chromebook
● Ha med blyant og visk

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord

Sebastian 25.05
Jonathan 27.05

Gratulerer!

INFORMASJON TIL FORELDRENE

● Fredag 28.mai skal vi ha ny sykkeldag i regi av Flinki. Husk sykkel og sykkelhjelm :)
● Kontaktlærere neste år blir Siri, Jarle og Morten. Både Morten og Jarle skal ila året ha pappaperm og

kommer til å avløse hverandre.

Klassetelefon:   48009408

Ukeplan 6. trinn:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.20 -
09.50

FRI M&H-teori
Forberedelse
kokkekamp

K&H/Musikk Gym Sykkeldag i regi av
Flinki.



10.00 -
11.00

M&H-teori Matteprøve Engelsk

11.40 -
13.10

Matte Norsk Norsk/KRLE

13.20 -
14.05

KRLE Bibliotek

Faglærer: Inger

Faglærer: Morten

Faglærer: Jenny

Faglærer: Annika


