HALVÅRSPLAN 5. TRINN 2019/2020
Uke

Norsk

Matematikk *

34

Lær å lære,
læringsstrategier
og leseforståelse

Hele tall
Ch. 1: All about
- Naturlige tall
me
- Plassverdisystemet
- Tallinje
- Addisjon og
subtraksjon
- Nasjonale prøver

35

Engelsk

36

Gjennomføring av
Nasjonal prøve i
lesing
Leseforståelse

Gjennomføring av
Nasjonal Prøve i
engelsk
Gjennomføring av
Nasjonal Prøve i
engelsk

Venn
skaps
uke

39

Fra bokstav til ord
Synonym og
antonym

40

Fra bokstav til ord
Synonym og
antonym

41

Naturfag

KRLE

Kunst og
håndverk *

Kroppsøving

Musikk *

I samfunnet

-Introduksjon til faget
-bli kjent med boka

Etikk

Portretter og
fargelære

Lek/bli kjent
Fokusområde:
utholdenhet

BliMe-dansen

Lek/bli kjent
Fokusområde:
utholdenhet

BliMe-dansen

-Fra nysgjerrigper til
forskerspire

Valg - partier

37

38

Samfunn

Du og jeg – vi to

-----------«-----------Insekter

Barns rettigheter

-----------«-----------Edderkopper

Friidrett /
utholdenhet

Jødedomme
n

-----------«-----------Meitemarktusenbein/skolopender
.
-----------«-----------Insektene dør- hva er
problemet med det?

Grafisk kunst?

Friidrett/utholdenh
et

BliMe-dansen

Friidrett
/utholdenhet

Vennskapsuke
BliMe-dansen

Friidrett/utholdenh
et

Komponering
Grafisk notasjon
Lytting

Friidrett/utholdenh
et

Høst
ferie

42
Lesekurs,
rettskriving og
grammatikk

Multiplikasjon og
divisjon

Ch. 2: Hobbies

FN

Islam
I full fart
-brette, teste ulike
papirfly
-beskrive hvordan
fugler og fly kan
holde seg oppe
-----------«-----------Hvordan virker en
flyvinge? Hva er
lufttrykk?
Varm luft stiger, kald
synker.
Varmluftballong.

43

44

------------«----------Du må forske for å
finne ut. Hva gjør en
forsker?
- Små dyr med store
oppgaver
-planlegge og
gjennomføre
undersøkelser
-beskrive kjennetegn
til noen plante-, soppog dyrearter.

Livet ved de store
elvene

Dans/turn/Beat the
street

Dans
Folkedans
Musisering
Spille rytmisk

Dans/turn/Beat the
street
Komponere
Lydforming

45
Åpresentere eget
arbeid.

Talluttrykk og
bokstavuttrykk

46

Lag et fly og et
helikopter
-----------«------------

Ch. 3: All year
round

47

Divisjon med rest

Hellas i antikken

48
49

Å presentere eget
arbeid

Potens

50
51
52

Christmas
Julefe
rie

-----------«-----------Musefellebil
-----------«-----------Menneskekropp
repetisjon. Nyrer og
hjerte.
-----------«------------F
osterutvikling
Menn og kvinners
anatomi.
-----------«-----------Foster/svangerskap
-----------«-----------Pubertet

Samspill

Kristendom

Ballsidighet. Ulike
ballspill.

Lytte og begrunne
smak

Julesanger

