Ukeplan for 5. trinn
Uke 43
Respektmål:

Vi viser respekt og inkluderer hverandre

Fag:

Tema og mål:

Norsk:

Leseforståelse. Felles leseopplevelse. Rettskriving (kj-, sj-, å-lyd)

Matematikk:

Vi jobber med begrepet algoritme. Elevene skal kunne beskrive en
enkel algoritme trinn for trinn. Divisjon (repetisjon)

Engelsk:

Hobbies. I can write and speak about my hobbies.

Gym:

Beat the street/dans. Jeg kan utføre enkle steg i hip hop.

KRLE:

Jødedommen. Å leve som jøde.

Samfunn:

Barns rettigheter og FN. Følelser.

Naturfag:

I full fart. Jeg kan brette og teste ulike typer papirfly.

Lekser/dag:
Til tirsdag:

Norsk: Les kapittel 13 og 14 (s 72-82) i Ørneredet.
Utdelt ark. Les og skriv svar i leksebok eller CB (skal være ferdig til fredag).

Til onsdag:

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok.
Se dagens Supernytt og skriv minst 5 setninger om hva det handlet om (du kan
skrive på CB eller i leksebok).

Til torsdag:

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok.

Til fredag:

English: Velg mellom step 1 eller step 2:
Read: Step 1: Read page 30. Spill inn på screencastify og lever på classroom. Step 2:
Read page 31-34. Spill inn på screencastify og lever på classroom.
Write: Step 1: 10 min quizlet Week 43. Write and translate 3-5 sentences about a
sport.
Step 2: 10 min quizlet week 43. Write a text about a sport. Translate your text.
Matematikk: Tosidig ark med oppgaver med divisjon. Skriv rett på arket.
Jobb 20 minutter på SmartØving (www.smartøving.no)

Glossary:

Own - egen, helmet - hjelm, gloves - hansker - seat belt - bilbelte, I like - jeg liker, I
can - jeg kan, I can’t - jeg kan ikke.

Felles info:

●

Fotografering - Elevene skal bli fotografert til skolekatalog på tirsdag.

●

Vi er med på aksjon aluminium! Resirkuler og skriv på kortene som
leveres hver fredag. Se mer info på: https://aksjonaluminium.no/

●

Husk gymsko hver tirsdag og onsdag!

●

5B har utegym hver tirsdag i forbindelse med Beat the Street frem til
annen beskjed blir gitt. Ta med klær etter vær, brikke og gode
joggesko!

●

Refleksaksjonen er i gang, mer informasjon ligger på hjemmesiden.

Kontaktinfo:

5a:liv.marie.sandve@sandnes.kommune.no oystein.lid@sandnes.kommune.no
5b: silje.saland.undheim@sandnes.kommune.no tonje.gundegjerde@sandnes.kommune.no
Tove: tove.frantzen@sandnes.kommune.no
Tlf 5.trinn: 47508230

