Uke

Norsk

Matematikk

Engelsk
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Læringsstrategier

Tallsystem
Regneartene
Regning med
parenteser
Regne med negative
tall

Teambuilding
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Multiplikasjon
- med flersifrede tall
- med desimaltall
Divisjon
- med flersifrede tall
- med desimaltall

KRLE

Naturfag

Kunst og
håndverk

Klassemiljø

Uten mat og drikke
Næringsstoffer
Fordøyelsessystemet

Naturbilder

Naturbilder
Writing workshop
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Samfunn

Valg, demokrati og styreformer
- Styremåter i Norge og verden
- Hva er demokrati
- Andre styreformer
- Hvordan styres landet vårt og av
hvem?
- Hvordan kan vi påvirke
- Hva er valg og hvordan fungerer det?

Filosofi og etikk
- Hva er filosofi
- Den filosofiske
samtalen
- Filosofiske
dilemma
- De store
filosofene: Platon,
Aristoteles og
Sokrates
- Hva er etikk og
ulike typer etikk.

Australia

Uten mat og drikke
og
Menneskehjernen

Kunsthistorie
Asger Jorn
Automattegni
ng
Salaby

Menneskehjernen
Sanseorgan
Øyet
Synsbedrag

Hekle
gryteklut

Kroppsøving

Ballspill
Fotball/øvelse
r
Slåball
Kanonball
Basketball
Innebandy

Musikk

Oppstart/Føroppgave
Mozart
+Øve på BlimE-dans
frem til uke 36
Mozart: Se filmen
Amadeus

Vi kommer til å jobbe
frem forestillingen i
ukene frem mot jul
Idefase: Finne tema

Kombinatorikk og
forholdsregning
38

Informasjonssøk
Opphavsrett
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Rettskriving
Tegnsetting
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Forestilling
- Forslag til
scener og
sanger
De store oppdagelsesreisende:
-fortelle om noen av de viktigste
oppdagelsesreisene europeerne gjorde
mellom år 1200-1600.
-gi eksempler på noen av de kulturene
europeerne møtte på sine oppdagelsesreiser
-fortelle hva reisene førte til for kulturene og
menneskene som europeerne møtte.
-lese og bruke historiske kart.

Høye fjell og vide
vidder.

Hekle
gryteklut

Amadeus etterarbeid

Forberede leirskole.

DMV
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HØSTFERIE
42
LEIRSKOLE

Forestilling –
sanger/scener
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Skrivekurs
– skrive om personer
– skrive om steder
– begynne på ulike steder
i en fortelling
– gode skriveknep

Statistiske
undersøkelser
Sentralmål
Sannsynlighet

De store oppdagelsesreisende.

Etikk - verden vi lever i
- Krig /fred
- Fattigdom

Repetere fra
leirskolen

44

Gode og dårlige
forskere
Why English?
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Ordklasser

Let’s read!
Humor
- skjønnlitterære
tekster
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Vinkler
Sirkel
Mangekanter
Målestokk
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Det nysgjerrige mennesket

Eksperimenter med
elektrisitet

Kristendom
- Religionen, hvem,
hva, hvor.
- NT
- Jesus liv og
hendelser
- Paulus

Alt består av partikler
Film og filmanalyse

Innebandy
Ulike øvelser for å:
- øve opp
ballkontrollen
- øve på
pasning/mottak.
- øve på skudd på
mål
- få samspill

Gregoriansk sang

Strikke
pannebånd

Basketball:
teknikkøvelser

Middelalder/Renesan
se

Geriljabroderi

Styrketrening/Sirkeltrening
-armhevinger, sit-ups,
høye kneløft,
stabiliseringsøvelser for
mage/rygg, hoppetau.

Komposisjon Soundtrap

Sløyd- nisse

Sirkeltrening

Komposisjon:
Hvordan bygge opp
en låt?

Hjørnefotball

Komposisjon:
Hvordan skrive
tekster.
Rim
Tema
Innhold
“Bilder”

Geriljabroderi

DMV
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Hekle
Strikke
pannebånd

Marie Curie
Kristian Birkeland
Forskningsmetode

Renessansen og opplysningstida.:
-forklare hva som kjennetegner renessansen i
Europa.
-gi eksempler på viktige tanker og
oppdagelser på denne tida, og hvorfor disse
skapte uro i Europa.
-beskrive hvem Elisabet 1. og Ludvig 14. var,
og hva de er kjent for.
Gi eksempler på hva filosofene diskuterte i
opplysningstida.

Lesekurs – litterære
virkemidler
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Høye fjell og vide
vidder.

Jule verksted

Elevstyrt

50

Oppsummering

JUL - Høytider

Christmas around
the world

51

Jul

Jul i verden.

52

JULEFERIE

Juleverksted

En- og flerstemt sang

