Ukeplan for 5. trinn
Uke 43
Respektmål:

Vi viser respekt og inkluderer hverandre

Fag:

Tema og mål:

Norsk:

Leseforståelse. Felles leseopplevelse.

Matematikk:

Vi jobber med begrepet algoritme. Elevene skal kunne beskrive en
enkel algoritme trinn for trinn. Multiplikasjon (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 kap. 1 og 2 i Ørneredet.
Utdelt ark. Les og skriv svar i leksebok eller CB (skal være ferdig til fredag).

Til onsdag:

Norsk: Les kapittel 3 og 4 i Ørneredet.
Se dagens Supernytt og skriv minst 5 setninger om hva det handlet om (du kan
skrive på CB eller i leksebok).

Til torsdag:

Norsk: Gjør utdelt ark.

Til fredag:

Norsk: Les kapittel 7 og 8 (s. 40-50) i Ørneredet.
English: Read page 29-29 and translate. Write 5 sentences using your glossary and
translate.
Matematikk: Tosidig ark med oppgaver med multiplikasjon. Skriv rett på arket. Jobb 20
minutter på SmartØving (www.smartøving.no)

Glossary:

read - lese, swim - svømme, play - spille. ride - ri/kjøre, cook - lage mat, watch - se.

Felles info:

●

Fotografering - Elevene skal bli fotografert til skolekatalog på tirsdag.

●

Beat the Street har fått en knallstart. Bli med eller send ungene ut for
å samle poeng!

●

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

●

Husk gymsko!

●

5A har utegym hver fredag i forbindelse med Beat the Street frem til
annen beskjed blir gitt. Ta med klær etter vær, brikke og gode
joggesko! Det blir Beat the street på mandag i gymtimen pga. at
gymsalen er opptatt til øving den dagen.

●

Refleksaksjonen er i gang. Bruk vest hver dag!

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

