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Nå er det lese- og skriveuker på Lassa skole. Hurra!

FAG TIL
TIRSDAG
27. april

TIL
ONSDAG
28. april

TIL
TORSDAG

29. april

TIL
FREDAG
30. april

Norsk lese
og skrive

Leseoppdrag:
Les den spennende teksten “Ein mumie - mange kister” som ligger i Classroom
norsk - leseoppdrag. Svar med utfyllende setninger, og husk stor forbokstav i starten av
hver setning. Lykke til!

Daglig: Les i egenvalgt bok i minst 20 minutter.

Matte Tema: Sannsynlighet  og kombinatorikk

“Kan du dette?”. Oppgaver i presentasjon på Elevdisk/mattelekser.

Engelsk
Bruk Quizlet og øv godt på glosene!

Tema: Malala
Les boken om Malala i GetEpic
(bruk gjerne lydfil mens du leser selv)

Svar på spørsmål fra teksten og gjør
grammatikkoppgavene. Oppgaveark ligger
i Classroom.

NB!Leksen er til
torsdag: 5A-jenter og 5B1
fredag: 5A-gutter og 5B2.

Mandag

5A:
gutter skole/
jenter
hjemmeskole

5B:
B1 hjemme
B2 skole

Digital samtale A

Tirsdag

Skole: PIRLS
mesteparten av
dagen
5A:
jenter skole/
gutter hjemmeskole

5B:
B1 skole
B2 hjemme

Digital samtale A

Onsdag

Skole: PIRLS mesteparten av
dagen

5A:
gutter skole/
jenter hjemmeskole

5B:
B1 hjemme
B2 skole

Digital samtale A

Torsdag

5A:
jenter skole/
gutter hjemmeskole

5B:
B1 skole
B2 hjemme

Digital samtale A

Fredag

5A:
gutter skole/
jenter hjemmeskole

5B:
B1 hjemme
B2 skole
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TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sos. komp. Nettvett: Jeg vet om lover, skrevne og uskrevne regler som gjelder for hva som er
fornuftig bruk av sosiale medier.
5B: Vi jobber med klassens digitale kart ift aldersgrenser og chattegrupper.

Norsk Jeg kan lese fagtekster og skjønnlitteratur på bokmål og nynorsk.
Jeg kan lese ulike typer tekster og trekke ut viktig informasjon og reflektere over
innholdet.

Matematikk Jeg kan vurdere og beskrive sannsynlighet for en hendelse ved hjelp av brøk og
andre tall mellom 0-1.

Engelsk Jeg kan bruke preposisjoner i setninger og beskrive hvor noe eller noen er og jeg kan
bruke preposisjoner om tid

Naturfag Tema: Klima og miljø
Samfunn Vi lærer om temaene Menneskene ved de store elevene.

KRLE Vi samtaler om etiske problemstillinger.

Musikk Vi synger sammen.

Kroppsøving Sykling og fysisk aktivitet på hjemmeskole.

Gloser uke 17

born - født                        schooling - skolegang
education - utdanning      to attend - å gå på
rights - rettigheter            everywhere - overalt
backed - støttet                to admire - å beundre

Øv på glosene på Quizlet.  Ta “testen” på
quizlet når du mener du kan glosene godt.
Alle må ha tatt “testen” før fredag.

Informasjon til de hjemme

Overgangen til rødt nivå har gått fint. Elevene er flinke til å tilpasse seg og de har en positiv innstilling.
Opplegget på hjemmeskolen skal være mulig for elevene å gjennomføre selvstendig og vi har gitt
beskjed om at dere må få ro på hjemmekontor:-) Er det noen utfordringer vi ikke oppdager kan dere
sende en melding til Katharina/ Gudrun som har hovedansvar for hjemmeskolen.

Tenkt plan for skole og hjemmeskole for neste uke står nederst i dokumentet.

PIRLS er utsatt til tirsdag/onsdag i uke 17. Konvolutten skal leveres så raskt som mulig, vi mangler
mange. Vennligst sørg for at barnet ditt har 100% oppladet CB den
dagen det skal ha PIRLS.

Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Åse, Heidi, Terje, Mariann, Vuk og Katharina.

https://quizlet.com/_9qwy5v?x=1qqt&i=2zryig
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TENKT PLAN FOR UKE 17


