
UKEPLAN 23

UKENS MÅL
Norsk Jeg vet  hva en dialekt er.

Jeg kan  sammenligne noen forskjellige dialekter.
Jeg kjenner til virkemidler i reklame.
Jeg kan vurdere reklame.

Engelsk Lytte og forstå fakta om New York
Kjenne igjen noen landemerker fra New York
Gjenkjenne noen forskjeller mellom britisk og amerikansk
Identifisere og sortere ord på britisk og amerikansk engelsk

Matte -Jeg kan skrive forkortelsene for liter, desiliter, centiliter og
milliliter.
-Jeg kan regne om desiliter (dL), centiliter (cL) og millliter
(mL) til liter (L).
-Jeg kan regne om liter (L) til desiliter (dL), centiliter (cL) og
milliliter (mL).
-Jeg kan regne om fra m3 til dm3 og cm3.
-Jeg kan regne om cm3 og dm3 til m3.

Naturfag

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 Målrettethet- Finne ut hva du vil og planlegge hva du må
gjøre for å nå målet.

Nettvett

LEKSER
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Lesing M&H:
Forbered deg til
m&h i morgen. Les
gjennom
oppskriften deres
og se over hva dine
arbeidsoppgaver
blir.

Samfunn:
Gå inn på salaby -
samfunnsfag og bla ned
til “Demokratiet vårt”.
Bla helt ned til du finner
“Test deg selv”. Fikk du
alt rett?

Norsk:
Les s. 171- 182 i
Zeppelin lesebok.

KRLE:
Les s. 26-29 i Vivo KRLE.

Skriving Samfunn:
Gå inn på salaby og
forklar disse begrepene
med fulle setninger inn i
leksedokumentet:

- Debatt
- Fylkestingsvalg
- Demonstrasjon
- Diktatur

Norsk:
Gjør oppgave 7 a og
b, oppgave 8 s. 183.

KRLE:
Gjør oppgave 1 s. 35.



Regning Se video fra kapittel
9.3 i Campus som
handler om
målenheter for
volum.

Engelsk Les teksten på side
174-175 i My
textbook høyt for en
voksen. Velg ett av
landemerkene som
du øver ekstra godt
på.

Les gjennom side 176 i My
textbook høyt for en voksen.
Velg ett av bildene på side 176
og prøv å si det med
forskjellige uttale (britisk og
amerikansk)

Ukelekse ● Lade chromebook
● Ha med blyant og visk

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord

Anna 11.06
Gratulerer!

INFORMASJON TIL FORELDRENE

● Kontaktlærere neste år blir Siri, Jarle og Morten. Både Morten og Jarle skal ila året ha pappaperm og
kommer til å avløse hverandre.

● Vi går til stadion etter lunsj onsdag.
● Vi skal på biblioteksbesøk på Riska filial fredag 11.06 kl.09.00-10.00.

Klassetelefon:   48009408

Ukeplan 6. trinn:



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.20 -
09.50

Matte/Samfunn M&H K&H/Musikk Gym Besøk til Riska filial

10.00 -
11.00

Samfunn M&H Matte Engelsk Engelsk

11.40 -
13.10

Norsk/
KRLE

Matte Stadion Norsk/
KRLE

K&H/ Musikk

13.20 -
14.05

Oppsummering
m&h

Stadion Biblio

Faglærer: Inger

Faglærer: Morten

Faglærer: Jenny

Faglærer: Annika


